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KARTA POJAZDU

tel. 609 465 658

Jeżeli zapłaciłeś 500 zł za kartę 
pojazdu w okresie:

01.05. 2004 r. do 14.04.2006 r.
ZWRÓCIMY CI CZĘŚĆ OPŁAT

R E K L A M A

Kiedy obserwuję niektóre postępowania przetargowe ogłaszane i roz-
strzygane przez ekipę Krzysztofa Matyjaszczyka (mam tu na myśli za-
równo Urząd Miasta, jak i jednostki podległe), moje pierwsze skojarzenie 
brzmi – slalom gigant... Przy czym bramkami omijanymi to z jednej to z 
drugiej strony są przepisy prawa, a narciarzami wprawnie sunącymi mię-
dzy nimi - niestety organizatorzy przetargów. Dotarcie do mety to oczy-
wiście osiągnięcie z góry zaplanowanego rozstrzygnięcia. W dzisiejszym 
artykule na przykładzie przetargu na świadczenie usług księgowych zorga-
nizowanego przez Halę Sportową „Częstochowa” sp. z o.o. krok po kroku 
opowiem Państwu Czytelnikom, jak można to zrobić... Najważniejsze jest 
określenie założeń początkowych, a te zwykle są trywialne:

1) chcemy, żeby wygrała zaprzyjaźniona z nami fi rma X
2) płacimy publicznymi pieniędzmi, więc dobrze byłoby kilkakrotnie 

przepłacić
3) im mniej fi rm się o takim „przetargu” dowie, tym lepiej
4) niekorzystną dla spółki, ale korzystną dla fi rmy X umowę zawieramy 

do końca świata – upsss, nie da się... No to na długi czas oznaczony (3 lata), 
żeby po wyborach następcy musieli z tym „pasztetem” żyć.

Teraz trochę o kosztach, trochę o historii... Pomysł i realizacja budowy 

nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej obok stadionu żużlowego to 
dzieło ex-prezydenta Tadeusza Wrony. Ówcześni radni opozycyjni (m.in. 
SLD na czele z Markiem Baltem) sprzeciwiali się budowie hali, argumen-
tując (całkiem zresztą słusznie!), że powstający obiekt może okazać się 
kolejnym sporym obciążeniem fi nansowym dla częstochowskiego samo-
rządu. Mieli rację – w 2012 r. (po zmianie władzy) zastępca prezydenta Ja-
rosław Marszałek, zapytany o roczne koszty utrzymania hali, odpowiadał: 
„Dzisiaj możemy przyjąć każdą symulację. Szacuje się, że będzie to kwota 
od 1,5 do 4 mln zł”. Od 3 lat Matyjaszczyk i SLD zmienili wcześniejsze 
stanowisko o 180 stopni - chwalą się Halą na każdym kroku, odkąd tylko 
zorientowali się, że obiekt ten jest wspaniałym narzędziem do uprawia-
nia propagandy osoby prezydenta i lokalnej władzy. Oczywiście koszty 
utrzymania hali z trudem mieszczą się w górnej granicy zakreślonej przez 
wiceprezydenta Marszałka – projekt budżetu miasta na rok 2014 zakłada, 
że wyniosą one 3,8 mln złotych. I nic dziwnego, skoro za prowadzenie 
księgowości Hali Sportowej fi rma powiązana z SLD-owskim radnym Zbi-
gniewem Niesmacznym zainkasuje przez najbliższe 3 lata prawie 15.000 
zł miesięcznie.

dokończenie na str. 3

Niesmaczny 
przetarg - a’la SLD

W odwecie za krytyczne publikacje, które zamieścił Tygodnik 7 dni, 
a dotyczące m. in. zlecania przez urząd miasta Częstochowy zadań pu-
blicznych w ramach „Inicjatywy lokalnej” i powiązań partyjno – towa-
rzysko – rodzinnych, redakcja otrzymała trzy wezwania przedsądowe. Pi-
sma nadali: poseł Marek Balta (SLD), jego małżonka radna Ewelina Balt 
(SLD) oraz jego szwagierka przewodnicząca Stowarzyszenia „Wybierzmy 
przyszłość” Anna Turlej.

Czy wezwania podobnej treści za udostępnianie tekstów „7 dni” w sieci 
dostaną też internauci...? Zapewne nie, ale nie sposób przesądzać, zwłasz-
cza że poseł już raz próbę walki z internetem podjął. Wszystkich inter-
nautów redakcja przeprasza za ewentualne niedogodności i jednocześnie 
zapraszamy do współpracy, gdyż „tanio skóry nie zamierzamy sprzedać”.

dokończenie na str. 2

Poseł Balt śle 
wezwania 
przedsądowe



Aktualności2 18 (520) 08.05-14.05.2014

R E K L A M A

Dulska/ Lwów/1940
Pod „łaskawym” okiem 

okupanta sowieckiego mogło 
kwitnąć we Lwowie w 1940r.  
życie kulturalne. Można było 
najczystszą polszczyzną chwa-
lić Stalina i zdecydowanie ostro 
piętnować kapitalistyczne wy-
paczenia, które doprowadziły 
do zniknięcia z mapy świata 
„bękarta wersalskiego” - Rzecz-
pospolitej. 

Czytamy w polskim „Gło-
sie radzieckim” z marca 
1940r. Starożytne ukraińskie 
miasto Lwów. Wiele niedoli 
ludzkiej widziały jego ulice, 

place – w latach, gdy włada-
li nim nienawistni panowie.
Lecz oto nastała długo oczeki-
wana chwila. Słońce wolności 
i szczęścia zabłysło nad wy-
zwolonym miastem. To nowe 
życie przyniosła do starożytne-
go ukraińskiego miasta rodzi-
ma władza radziecka. Przestał 
istnieć Lwów z jego rażącymi 
kontrastami – przepychem w 
centrum i ubóstwem na przed-
mieściach. Rozkwita dziś z dnia 
na dzień ukraiński, radziecki, 
wolny Lwów (...) Z wejściem 
Armii Czerwonej, Lwów, wy-
niszczony gospodarką kapita-
listyczną i wojną, znajdował 
się w stanie nader opłakanym. 
Zakład gazowy nieczynny, całe 
miasto bez wody, pozrywane 
linie tramwajowe, paskarstwo i 
spekulacja, nędza robotników – 
oto spuścizna pańskiej Polski w 
naszym mieście. (...) We Lwo-
wie, przed wejściem Czerwonej 
Armii, istniał tylko jeden teatr 
polski. Ukraińskiego i jewrej-
skiego teatru wcale we Lwowie 
nie było. Czasami tylko na go-
ścinne występy przyjeżdżały 
teatry ukraińskie i jewrejskie 
z innych miast. Obecnie we 
Lwowie czynnych jest pięć te-
atrów...”

I w jednym z tych teatrów, 
nie jewrejskim, nie ukraińskim, 
ale polskim, Dramatycznym, 
wystawiono klasyczną sztukę 
Zapolskiej „Moralność pani 
Dulskiej”. Nie mógł już wystą-
pić w roli Dulskiego Eugeniusz 
Bodo (aresztowano go jako 
szpiega), ale gwiazd innych nie 
brakło. Na scenach lwowskich 
występował Kreczmar, Sie-
maszkowa, Węgrzyn, Bardini, 
reżyserował Erwin Axer...nie-
wątpliwe kwiaty naszej kultury. 
Inscenizacja „Dulskiej” wy-
ostrzyła przesłanie; hipokryzja 

mieszczańska ukazana została 
nie jako indywidualny rys psy-
chiki pani Anieli; lecz jako wy-
twór stosunków społecznych. 
Krzywda była pochodną wła-
sności prywatnej; hipokryzja 
była krepą (całunem) ukrywa-
jącym wyzysk człowieka przez 
człowieka.

Gdy na scenie Zbyszko w 
imię miłości podejmował bunt 
przeciw swej rodzinie i klasie, 
w centrum Lwowa lud sponta-
nicznie likwidował źródła zła. 
Tworzące się społeczne komi-
tety lokatorów pod przywódz-
twem stróży uspołeczniały 
kamienice. Jeśli właścicielowi 
nie dokwaterowano wcześniej 
do mieszkania  „sowieckiego 
sołdata”; dokonywano zamiany 
wedle potrzeb; kamienicznik 
lądował w suterynie, do apar-
tamentów kamienicznika wpro-
wadzała się wielodzietna rodzi-
na bezrobotnego szewca. Była 
wolność, prawo i porządek; 
właściciel mógł się nie zgodzić 
na uspołecznienie. Mógł  złożyć 
skargę w  urzędzie, wówczas 
urząd potwierdzał prawo wła-
sności prywatnej, obciążał za 
to wysokim podatkiem i przej-
mował na siebie decyzje o kwa-
terunku i wysokości czynszów. 
Czynsze regulowała zasada 
sprawiedliwości dziejowej: 
bezrobotny płacił kilkadziesiąt 
kopiejek, burżuj, ksiądz lub 
ziemianin – dziesięciokrotnie 
więcej.

I tak życie uzupełniło sztukę. 
Krzywda ujawniona na scenie 
teatru pomszczona została (z 
pomocą władzy) przez złak-
nioną sprawiedliwości publicz-
ność. Świat się stawał lepszy, a 
we Lwowie, jak w całym Kraju 
Rad, „człowiek dyszał wolno”.

Jarosław Kapsa  

EkoBrokEnergy poszykuje Doradcy ds. Sprzedaży, 

łatwo nawiązującego relacje z klientami, ambitnego, 

pragnącego zdobywać wiedzę. 

Oferujemy: telefon, laptop, samochód 

i dobre wynagrodzenie. 

CV kierować na e-mail: rekrutacja@ekobrokenergy.pl

dokończenie ze str. 1

Ani myślimy przestać!
Zuchwały atak posła Balta i jego rodziny na 

niezależne media, a tym samym na wolność 
słowa jest formą zastraszenia redakcji. Cel jest 
oczywisty: „wylękniony Tygodnik 7 dni przesta-
nie pisać o sprawach miasta i osobach publicz-
nych, w tym o pośle Balcie i pozostałych człon-
kach ekipy prezydenta Matyjaszczyka”.

Informujemy więc, że Tygodnik 7 dni nie za-
przestanie publikacji artykułów o błędach wła-
dzy i innych sprawach, które mają wpływ na 
lokalną rzeczywistość – niezależnie od tego, ile 
pozwów poseł Balt zamierza złożyć. Niewyklu-
czone wręcz, że wnikliwsza analiza dokumen-
tów i świadków przez wymiar sprawiedliwości 
w temacie pozyskania prawie 400 tys. zł z urzędu 
miasta w ramach konkursu „Inicjatywy lokalne” 
przez siostrę radnej i jednocześnie szwagierkę 
posła – obnażyłoby wiele innych, nieznanych 
opinii publicznej wątków.

Przedstawiamy wezwanie przedsądowe posła 
Balta (tej samej treści są wezwania: małżonki 
posła oraz jego szwagierki) wraz z naszą odpo-
wiedź.

„Częstochowa, 15 kwietnia 2014
Od: Marek Balt
Do: Renata Kluczna
WEZWANIE PRZEDSĄDOWE
Działając w imieniu własnym zwracam się 

niniejszym do Pani z następującymi żądaniami:
1. o zamieszczenie na Pani koszt, w terminie 

14 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwa-
nia, w Tygodniku Regionalnym „7 dni” oraz na 
stronie internetowej www.7dni.com.pl oświad-
czenia następującej treści: „Renata Kluczna, jako 
redaktor naczelny Tygodnika Regionalnego „7 
dni”, przeprasza Pana Marka Balta – Posła na 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, za naruszenie 
jego dóbr osobistych poprzez skierowanie do 
druku publikacji pt. „Jak ukraść milion z miej-
skiej kasy?” zamieszczonej w numerze 6 (508) 
Tygodnika Regionalnego „7 dni” z dnia 13-19 
lutego 2014 roku zawierającej bezpodstawne 
pomówienia Pana Marka Balta o udział w kra-
dzieży z kasy miasta Częstochowa oraz udział 
w sitwie, mafi i, camorrze, w związku z przepro-
wadzoną przez miasto Częstochowa procedurą 
naboru i przyjęcia do realizacji zadań w ramach 
inicjatywy lokalnej na rok 2014. Renata Kluczna 
jednocześnie wyraża ubolewanie, że skierowanie 
do druku tekstu 

pt. „Jak ukraść milion z miejskiej kasy?” na-
raziło Marka Balta na utratę reputacji oraz do-
brego imienia w wyniku podania w tym tekście 
nieprawdziwych informacji o tym, jak w mieście 
Częstochowa funkcjonuje inicjatywa lokalna, 
jak również informacji o tym, że Marek Blat wy-
warł wpływ na wybór przez miasto Częstochowa 
wniosków zgłoszonych w ramach inicjatywy lo-
kalnej na rok 2014”, z tym, że:

• odnośnie do przeprosin w Tygodniku Re-
gionalnym „7 dni” - słowa: „Renata Kluczna, 
redaktor naczelna Tygodnika Regionalnego „7 
dni”, przeprasza Pana Marka Balta” mają zostać 
zamieszczone także na stronie tytułowej Tygo-
dnika Regionalnego „7 dni” w nagłówku, napi-
sane kolorem czarnym na białym tle czcionką 
wielkości odpowiadającej czcionce, którą został 
napisany nagłówek w numerze 6 (508) z dnia 13-
19 lutego 2014 r., zaś całe przeprosiny mają zo-
stać opublikowane na stronie trzeciej Tygodnika 
Regionalnego „7 dni” w górnej części tej strony 
w pogrubionej ramce stanowiącej prostokąt o 
wymiarach 26 cm szerokości i 15 cm długości 
czarnym kolorem na białym tle bez dokonywa-
nia jakiejkolwiek innej specyfi kacji tegoż tekstu, 
z podkreślonym i wytłuszczonym wskazaniem 
co do passusu „Renata Kluczna, redaktor naczel-
na Tygodnika Regionalnego „7dni”, przeprasza 
Pana Marka Balta”,

• odnośnie do przeprosin na stronie interneto-
wej www.7dni.com.pl – pełny tekst przeprosin 
ma zostać zamieszczony przez okres 7 dni, bez 
przerw, na stronie internetowej z zastrzeżeniem, 
że przeprosiny mają być umieszczone na stronie 
głównej w górnej jej części, bez reklamowego 
tła, nie mogą być publikowane w systemie pop-

-up – tak by każdy kto będzie korzystał z tej stro-
ny internetowej mógł w pełni i bezpośrednio, bez 
dokonywania dodatkowych czynności zapoznać 
się z treścią przeprosin;

2. o dokonanie, w terminie 14 dni od dnia otrzy-
mania niniejszego wezwania, edycji publikacji 
pt. „Jak ukraść milion z miejskiej kasy?”, udo-
stępnionej przez stronę internetową www.7dni.
com.pl oraz przez serwis społecznościowy Face-
book, w tym również w archiwum, poprzez do-
danie przed tytułem tej publikacji pełnego tekstu 
przeprosin jak w punkcie 1, oraz przez usunięcie 
fragmentów tekstu, które naruszają moje dobra 
osobiste, oraz poprzez usunięcie mojego zdjęcia 
zamieszczonego przy tej publikacji;

3. o zapłatę, w terminie 14 dni od dnia otrzy-
mania niniejszego wezwania, na rzecz Zrze-
szenia Studentów Polskich, KRS 45705, kwoty 
10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych), tytułem na-
ruszenia moich dóbr osobistych.

Tekst prasowy pt. „Jak ukraść milion z miej-
skiej kasy?” oraz moje zdjęcie zamieszczone 
bezpośrednio pod tytułem „Jak ukraść milion 
z miejskiej kasy?” zniesławiają i dyskredytują 
mnie w oczach opinii publicznej. Do zniesławie-
nia tego doszło za pomocą oszczerstw, insynuacji 
oraz kłamstw, na drodze ingerencji w moją sferę 
rodzinną oraz poprzez zafałszowanie rzeczywi-
stego obrazu funkcjonowania w mieście Często-
chowa tzw. inicjatywy lokalnej.

Podejmując decyzję o skierowaniu w/w mate-
riału prasowego do druku ponosi Pani odpowie-
dzialność tytułem naruszenia moich dóbr osobi-
stych.

W związku z tym niniejsze wezwanie okazało 
się konieczne.

W razie niespełnienia któregokolwiek z żądań 
zgłoszonych w niniejszym wezwaniu skieruję 
przeciwko Pani pozew o ochronę moich dóbr 
osobistych.

Marek Balt
[podpis odręczny]”.

Odpowiedź redakcji
„W związku z Pana pismem z dnia 15.04.2014 

r. dotyczącym rzekomego naruszania Pana dóbr 
osobistych w publikacjach dot. okoliczności 
przeprowadzonego przez Urząd Miasta Często-
chowy konkursu pn. „Inicjatywa lokalna” infor-
mujemy i wyjaśniamy, co następuje:

1) Bezspornym jest, że rozstrzygnięcie konkur-
su przez Prezydenta Miasta Częstochowy (a w 
szczególności przyznanie znaczącej ilości środ-
ków na projekty zgłoszone przez Stowarzyszenie 
„Wybierzmy przyszłość”) wzbudziło ogromne 
wątpliwości w oczach opinii publicznej. Nie do-
tyczy to tylko dziennikarzy Tygodnika „7 dni”, 
czego dowodem jest szereg innych, krytycznych 
publikacji prasowych (w tym także w mediach 
ogólnopolskich); trwająca nadal w Urzędzie Mia-
sta Częstochowy kontrola ze strony Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego; wątpliwości wyrażane 
w formie pisemnej ze strony radnych Miasta Czę-
stochowy; zawiadomienie do Prokuratury w spra-
wie możliwości popełnienia przestępstwa złożone 
w powyższej sprawie, itd. itp.

2) Bezspornym jest, że pomiędzy niektórymi z 
osób opisanych w serii artykułów zachodzą bli-
skie powiązania rodzinno-towarzyskie, o czym 
dla dobra społecznego interesu oraz z uwagi na 
oczekiwaną przez opinię publiczną transparent-
ność rozdysponowywania miejskich środków 
budżetowych, zdecydowaliśmy się szczegółowo 
poinformować. Należy przy tym zwrócić uwagę 
na dodatkowe okoliczności obciążające osoby 
odpowiedzialne za rozstrzygnięcia konkursu 
(członkostwo p.o. dyrektora Biura Inicjatyw i 
Konsultacji Społecznych, Piotra Urbaniaka, w 
Stowarzyszeniu „Wybierzmy przyszłość”).

3) Jeszcze większe wątpliwości w oczach spo-
łeczeństwa wzbudziło późniejsze zachowanie 
Pana Posła, mające znamiona prób zastraszania 
osób informujących w mediach elektronicznych 
i na portalach społecznościowych o zaistniałej 
sytuacji (groźby pozywania za „lajkowanie” na 
Facebooku). Przypominamy, że nie jest to pierw-
sza tego typu sytuacja z udziałem Pana Posła 
słynącego przecież z bardzo ostrych, a czasami 
wręcz obraźliwych wobec adwersarzy wypowie-
dzi publicznych.

4) Jako osoba publiczna (po-
seł na Sejm RP) powinien mieć 
Pan świadomość, iż wobec 
osób publicznych przy ocenie 
ewentualnych naruszeń dóbr 
osobistych należy stosować 
inną miarę aniżeli wobec osób 
prywatnych. Granice dopusz-
czalnej krytyki w stosunku 
do osób publicznych oraz ich 
działalności są szersze, aniżeli 
wobec osób nieprowadzących 
takiej działalności. W konse-
kwencji ich odporność na kry-
tykę musi być podwyższona. 

Zróżnicowanie zakresu ochrony dóbr osobi-
stych w stosunku do osób pełniących rolę publicz-
ną stanowi jedną z podstawowych zasad w orzecz-
nictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
na gruncie art. 10 Konwencji o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolności. Osoby 
podejmujące działalność publiczną bowiem w 
sposób nieunikniony a zarazem świadomy i do-
browolny wystawiają się na kontrolę i reakcję 
ze strony opinii publicznej. Jednocześnie muszą 
wykazać większy stopień tolerancji nawet wobec 
personalnych ataków skierowanych przeciwko 
nim. Zdaniem Trybunału tylko wyjątkowo można 
usprawiedliwiać zakaz wypowiedzi krytycznych 
wobec działań lub zaniechań członków organu 
pochodzącego z wyboru, takiego jak np. Sejm.

5) W świetle powyższego informujemy, iż nie 
obawiamy się dochodzenia z Pana strony swo-
ich racji na drodze sądowej. Ponadto zwracamy 
uwagę, iż tezy przedstawione w „Wezwaniu 
przedsądowym” jakie otrzymaliśmy, nie pokry-
wają się z rzeczywistą zawartością serii artyku-
łów opublikowanych m.in. na łamach „7 dni”.

W szczególności:
- nie został Pan Poseł pomówiony „o udział w 

kradzieży z kasy miasta Częstochowa”
- nie został Pan Poseł pomówiony „o udział w 

sitwie, mafi i, camorrze”

Powyższe twierdzenia są jedynie Pańską au-
torską interpretacją treści zawartych w tekstach 
opisujących historię konkursu pn. „Inicjatywa 
lokalna – 2014” organizowanego przez Urząd 
Miasta Częstochowy.

6) W związku z faktem, że wystąpienie pn. 
„Wezwanie przedsądowe” odbieramy jako ele-
ment tłumienia przez Pana krytyki prasowej ze 
strony jedynego niezależnego częstochowskiego 
tytułu prasowego, jakim jest „Tygodnik 7 dni”, 
informujemy, iż poczynimy stosowne kroki, aby 
w należyty sposób nagłośnić na skalę ogólno-
polską dalsze tego typu działania. W przypadku 
ewentualnej sprawy sądowej poprosimy o moni-
toring ze strony funkcjonujących w tym celu w 
Polsce i poza podmiotów.

W materiałach dziennikarskich dot. konkursu 
pn. „Inicjatywa lokalna – 2014” nie ma mowy 
o jakimkolwiek „naruszaniu dóbr osobistych” 
względem Pana osoby, gdyż nie Pan jest „boha-
terem” publikacji, a pozostałe fakty opisane w 
materiałach prasowych są zgodne z prawdą (co 
jesteśmy w stanie udowodnić także przed wy-
miarem sprawiedliwości, przedstawiając doku-
menty i świadków ).

Renata Kluczna
Artur Sokołowski”.

red.



dokończenie ze str. 1
Ale zanim opowiem jak do tego doszło, najpierw 

odrobina historii...
Prawie połowa, czyli około 30 milionów z ogólnej 

kwoty kosztów budowy obiektu to środki unijne. Jednym 
z warunków ich pozyskania narzuconym przez Urząd 
Marszałkowski było zlecenie przez miasto zarządzania 
halą zewnętrznemu operatorowi. Tymczasowym zarząd-
cą stał się Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Miasto 
chcąc wywiązać się z unijnego wymogu ogłosiło dwa 
przetargi, do których nikt nie przystąpił. Trzeci przetarg 
zorganizowany w końcówce 2012 r. miał zupełnie inny 
przebieg... W tzw. międzyczasie miejscy włodarze wpa-
dli bowiem na pomysł skierowania do zarządzania halą 
spółki komunalnej. Wykorzystano w tym celu istniejącą 
nieaktywną miejską spółkę z o.o., dla której zmieniono 
statut i nazwę. Następnie „Hala Sportowa Częstocho-
wa” sp. z o.o. przystąpiła do wspomnianego trzeciego 
przetargu - nieoczekiwanie jednak wygranego przez 
bliżej nieznaną fi rmę z miejscowości Cielętniki, która 
pozyskała do współpracy miejskiego radnego Lecha 
Małagowskiego. Konsternacja prezydentów Matyjasz-
czyka i Marszałka była duża... Szybko jednak znaleziono 
rozwiązanie i przetarg unieważniono - pod pretekstem 
wcześniejszego przesunięcia części środków budżeto-
wych, przeznaczonych na utrzymanie hali, na inny cel. 
Później było już łatwo, a Rada Miasta posłusznie niczym 
baranek realizowała wyznaczoną jej przez prezydenta li-
nię działania. Ponownie przesunięto środki budżetowe na 
utrzymanie hali (tym razem dużo większe), a następnie w 
lutym 2013 roku podjęto uchwałę o powierzeniu reakty-
wowanej spółce zadania zarządzania halą – oczywiście 
tym razem już w trybie całkowicie bezprzetargowym. 
Ciekawa, acz nie do końca jasna pozostaje kwestia, czy 
dopełniono wszelkich formalności z Urzędem Marszał-
kowskim, aby uzyskać zgodę na takie odstępstwo od 
unijnych reguł gry.

Hala Sportowa „Częstochowa” sp. z o.o. 
– dzień dzisiejszy 
Tak oto machina pod nazwą „Hala Sportowa Często-

chowa” sp. z o.o. ruszyła z kopyta. Dość szybko okazało 
się, że spółka zarządzająca halą jest nieocenionym na-
rzędziem propagandowym dla częstochowskiej władzy. 
Oczywiście w zaufanych i posłusznych rękach kierow-
nictwa i pracowników spółki, których ilość szybko wzro-
sła i obecnie przekroczyła  już liczbę 15 osób. Myliłby 
się jednak ten, kto sądzi, że praca w spółce jest dobrem 
dostępnym dla zwykłych śmiertelników. Wśród osób 
obsadzających strategiczny pion marketingu i sprzedaży 
znajdziemy takie nazwiska, jak: kierownik Małgorzata 
Iżyńska (miejska radna, która w trakcie kadencji jeszcze 
przed zatrudnieniem w spółce zmieniła barwy klubowe z 
PO na SLD), Rafał Kuś (równocześnie redaktor prywat-
nego portalu wczestochowie.pl, hojnie dofi nansowywa-
nego z miejskiego budżetu – temat rozwiniemy poniżej), 
Dawid Wytrzymały (prezes stowarzyszenia „Sportowa 
Częstochowa” – jednego z pupilków miejskiej władzy i 
liderów w pozyskiwaniu budżetowych dotacji). W spół-
ce pracuje również jako główny specjalista ds. imprez 
strategicznych Tomasz Łuszcz (równocześnie dyrektor 
MOSiR-u, a zatem kolejny dwuetatowiec). Jak widać, na 
przekór panującemu w Częstochowie bezrobociu więk-
szość zatrudnionych w spółce to ludzie obrotni i mocno 
zapracowani. Przynajmniej teoretycznie... W dzisiej-
szym artykule nie będziemy oceniać całokształtu pracy 
spółki – przyjdzie czas i na to. Skupimy się za to na jed-
nym postępowaniu przetargowym, dobrze obrazującym 
metody działania obecnej częstochowskiej władzy.

Zróbmy sobie przetarg 
na usługę prowadzenia księgowości
Ile dokumentów księgowych produkuje spółka mie-

sięcznie? Zapewne kilkanaście-kilkadziesiąt faktur za 
wynajem hali. Po stronie kosztów rachunki za media, 
środki czystości, paliwo do aut. Do tego rzecz jasna ka-
dry, płace, deklaracje ZUS i podatkowe, księgi rachun-
kowe itp. itd. Oczywiście teoretycznie prezes spółki 
Damian Lewandowski mógłby wskazać palcem które-
goś z tak starannie wyselekcjonowanych pracowników 
(najlepiej spośród tych z wykształceniem wyższym eko-
nomicznym, ale pewna radna mogłaby się obrazić) i po-
prosić go o kompletowanie dokumentów księgowych i 
przygotowanie ich tak, by pani księgowa z uprawnienia-
mi państwowymi zatrudniona na 1/3 lub 1/2 etatu mogła 
szybko i fachowo „wklepać” co trzeba do wyspecjalizo-
wanych programów księgujących. Ale po co?

Przed napisaniem niniejszego artykułu zrobiłem sta-
ranny „research”. Przepytałem kilkanaście biur księgo-
wych i tyluż samo pracodawców, podając im w miarę 
dokładnie „warunki brzegowe”. Końcowe pytanie 
brzmiało: „Ile Pana/Pani zdaniem są warte na rynku 
zewnętrznym miesięczne usługi księgowe?” (rzecz jasna 
o zakresie zbliżonym do wymaganego przez Halę Spor-
tową). Moi rozmówcy zadawali mnóstwo dociekliwych 
pytań typu: „A czy jest import-eksport?” „Sprzedaż jest 
jednorodna, czy różne rodzaje?” „Czy to jest zakład pra-
cy chronionej?” Ponieważ wszystkie odpowiedzi uspo-
kajały moich rozmówców, wskazywane przez nich ceny 
wahały się między 1.500 a 3.000 zł, choć dowiedziałem 
się także, że w panującym w Częstochowie kryzysie zle-

ceń pewnie znalazłby się desperat gotów poprowadzić 
spółkę za 1.000 zł. Mając tak dużą próbkę odpowiedzi 
mogę z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że 
rynkowa wartość takiej usługi mieści się gdzieś między 
dwoma a trzema tysiącami złotych. Większość moich an-
kietowanych podkreślała, że 3.000 zł to już bardzo dobra 
cena, a jakby jeszcze do tego doliczyć VAT, to księgowa 
będzie traktowała nas jako klienta z najwyższej półki...

Oczywiście powyższy akapit jest wprowadzeniem do 
kluczowej informacji, że „Hala Sportowa Częstochowa” 
sp. z o.o. postanowiła zlecić prowadzenie księgowości na 
zewnątrz. A na to trzeba rozpisać przetarg. Specyfi kację 
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) przygotował 
Tomasz Łuszcz – to już dość ciekawa informacja, bo 
stanowisko zajmowane w spółce przez równoczesnego 
dyrektora MOSIR-u nijak się ma do takich zadań. Do 
zapisów SIWZ będziemy jeszcze w niniejszym artykule 
wracać – szczególnie w kontekście wymagań postawio-
nych ewentualnym fi rmom ubiegającym się o udzielenie 
zamówienia.

Klucz do „sukcesu”, czyli jak zakpić z ustawodawcy?
Odpowiedź na postawione pytanie brzmi – w naj-

prostszy możliwy sposób, umiejętnie żonglując termi-
nem ogłoszenia i rozstrzygnięcia przetargu. Art. 43 usta-
wy „Prawo Zamówień Publicznych” mówi, że czas na 
składanie ofert od momentu ogłoszenia przetargu w Biu-
letynie Informacji Publicznej nie może być krótszy niż 7 
dni. No to hulaj dusza – pan specjalista ds. marketingu/re-
daktor Rafał Kuś w dniu 23.12.2013 (23 grudnia) zwy-
czajowo zamieścił w godzinach pracy w miejskiej spółce 
siedem(!!!) artykułów na prywatnym, powiązanym z 
SLD portalu „informacyjnym”, o którym pisałem powy-
żej. Następnie około godziny 17:30(!) umieścił na BIP-
-ie ogłoszenie spółki o przetargu przeszło półmiliono-
wej wartości. Termin składania ofert? Do 31.12.2013 
(31 grudnia) do godz. 9:00 rano. Jest 7 dni? Jest!!! A 
ile w tym roboczych? Wigilia (hmmm...), piątek 27 
i poniedziałek 30 grudnia. Ale warunek ustawowy 
mamy spełniony...

Zaraz, zaraz... Ale przecież może trafi ć się jakiś wa-
riat, który po wigilijnej wieczerzy zamiast śpiewać z 
rodziną kolędy, może przypadkowo zacząć przerzucać 
strony w internecie. I co wtedy? O tym też pomyślano – 
nie przypadkiem do SIWZ wpisano imponujący zestaw 
zaświadczeń, które taki nieszczęśnik zdecydowany na 
start w przetargu musiałby w ciągu tych 2 dni roboczych 
wyczarować. Konieczność przedłożenia aktualnego za-
świadczenia od Naczelnika Urzędu Skarbowego, następ-
nego z ZUS-u i trzech zaświadczeń z Krajowego Reje-
stru Karnego powinny skutecznie zniechęcić napaleńca...

Chwileczkę, ale przecież wśród właścicieli biur księ-
gowych może trafi ć się i taki spryciarz, który nie bacząc 
na koszty regularnie co 3 miesiące chadza do powyż-
szych instytucji i aktualne zaświadczenia ma zawsze 
pod ręką. Jak rozwiązać ten problem? Tomasz Łuszcz 
ma jednak głowę nie od parady - punkt 6.10. SIWZ to 
prawdziwy majstersztyk:

6.10. Dokumenty wymienione w pkt. 6.1.2., 6.1.3., 
6.1.4. 6.2.1, 6.3. muszą zostać załączone do oferty w 
oryginale na formularzach stanowiących załączniki do 
SIWZ, datowane pomiędzy datą ogłoszenia postępowa-
nia a terminem składania ofert i podpisane przez osobę 
uprawnioną do podpisania oferty. W przeciwnym przy-
padku dokumenty te zostaną uznane za nieważne w ro-
zumieniu niniejszej specyfi kacji a Wykonawca zostanie 
wykluczony z postępowania.

Punkt 6.1.2 to nic innego jak zestaw co najmniej 
dwóch referencji od podmiotów, na rzecz których wy-
konywano wcześniej podobne usługi. Punkt 6.1.4. to 
bardzo szczegółowy zestaw danych o kwalifi kacjach i 
doświadczeniach zawodowych osób, które mają zamiar 
zlecenie wykonywać itp. itd. Hipotetyczny „nawiedzo-
ny” księgowy, który w święta Bożego Narodzenia śle-
dzi BIP-y (i do tego ma w szufl adzie wszystkie aktualne 
zaświadczenia) w tym momencie chyba znalazł się w 
kropce, bo jego kontrahenci być może właśnie śmigają 
na nartach na zasłużonym urlopie i z referencji nici...

Ufff... Czy widzieli Państwo Czytelnicy kiedyś równie 
„zachęcające” ogłoszenie przetargowe? Bo ja, chociaż 
sporo w życiu widziałem, plasuję ten przetarg w ścisłej 
czołówce „cudów świata”. A zatem możemy wrócić 
do punktu wyjścia i przypomnieć sobie, jakie to 4 tezy 
zazwyczaj przyświecają inteligentnym organizatorom 
przetargu...

Cztery razy „TAK”
Ad. 1) „…chcemy, żeby wygrała zaprzyjaźniona z 

nami fi rma X...”
W tym przypadku przetarg został rozstrzygnięty 

na korzyść Biura Usług Księgowych „BETA” Aneta 
Dobrowolska, ul. Dekabrystów 68/76, 42-202 Często-
chowa. Jeszcze rok temu etatowym pracownikiem 
„BET-y” był Zbigniew Niesmaczny, radny SLD, 
jeden z najbardziej zaufanych wieloletnich współ-
pracowników Krzysztofa Matyjaszczyka, Jarosława 
Marszałka i Marka Balta. Niestety nie wiemy jeszcze, 
jak sprawy się miały w roku 2013, ponieważ oświad-
czenie majątkowe radnego Niesmacznego za ten okres 
znajduje się aktualnie w „kontroli” u przewodniczącego 
Rady Miasta, Zdzisława Wolskiego (SLD), który ma 

prawo zobowiązać radnego do naniesienia ewentualnych 
poprawek.

Możemy za to ogłosić mały konkurs dla Czytelników 
– kto poda prawidłową odpowiedź na pytanie o stopień 
pokrewieństwa Zbigniewa Niesmacznego z właścicielką 
„BET-y” Anetą Dobrowolską? My wiemy...

Ad. 2) „…płacimy publicznymi pieniędzmi, więc do-
brze byłoby kilkakrotnie przepłacić...”

Cena za usługę została skalkulowana na kwo-
tę brutto 516.600 zł, co daje w przeliczeniu 14.760 
(czternaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt) zł mie-
sięcznie. Proszę to porównać z miesięcznymi kwotami 
kosztów wynikającymi z przeprowadzonego przeze 
mnie badania lokalnego rynku usług księgowych. 4 razy 
za dużo czy 5?

Ad. 3) „...im mniej fi rm się o takim "przetargu" dowie, 
tym lepiej...”

Czy Państwo czytelnicy po moim wywodzie o dacie 
ogłoszenia i rozstrzygnięcia przetargu, a także wyma-
ganiach SIWZ (oraz wynikających z tego utrudnie-
niach dla właścicieli biur księgowych) wiedzą już, ile 
fi rm zdecydowało się w nim wystartować? Oczywi-
ście, wszyscy zgadli – tylko jedna... Firmie „BETA” 
gratulujemy refl eksu, wzorowego przygotowania doku-
mentów i doprawdy niezwykłej mobilizacji w okresie 
międzyświątecznym... 

Ad. 4) „...niekorzystną dla spółki, ale korzystną dla 
fi rmy X umowę zawieramy do końca świata – upsss, nie 
da się... No to na długi czas oznaczony (3 lata), żeby po 
wyborach następcy musieli z tym "pasztetem" żyć...”

Chciałbym zwrócić uwagę Państwa na kolejny maj-
stersztyk organizatorów przetargu – w tym wypadku nie 
są to równe 3 lata, ale 35 miesięcy. Dlaczego? Umowa 
zaczyna się od 1 lutego 2014 roku. Prosty zabieg, a jaki 
skuteczny... Gdyby umowa zaczynała się normalnie 
dla potrzeb rachunkowości od początku roku, ogło-
szenie w BIP o przetargu trzeba byłoby dać w listo-
padzie, a wtedy niestety nie ma świąt i pewnie poten-
cjalnych oferentów mimo „trudnych” zapisów SIWZ 
byłoby z dziesięciu. Przesunięcie terminu rozpoczęcia 
umowy o miesiąc dało jeszcze ten efekt, że nikt (no, pra-
wie nikt...) z wykonawców przyzwyczajonych do udzia-
łu w postępowaniach przetargowych nie spodziewał się, 
że w okresie świątecznym trafi  się jeszcze całoroczny 
(ba, trzyletni) smakowity kąsek.

Deser – czyli odpowiedzi spółki 
„Hala Częstochowa” sp. z o.o. na nasze pytania
W tzw. „sprostowaniach” rzecznika prasowego Urzę-

du Miasta Częstochowy z upodobaniem powtarzany jest 
argument, że piszemy o ekipie Krzysztofa Matyjaszczy-
ka nieprawdę, bo nie pytamy o zdanie drugiej strony. Jest 
to jeden z najbardziej kłamliwych zarzutów, jaki można 
sobie wyobrazić – my pytamy nieustannie, ale albo nie 
dostajemy odpowiedzi, albo są one śmiechu warte. W 
tym wypadku mamy do czynienia z wariantem drugim – 
zacytujmy kilka smaczków z redakcyjnej koresponden-
cji z prezesem „Hali Sportowej Częstochowa” sp. z o.o., 
Damianem Lewandowskim.

Pyt.: „Jakimi przesłankami kierowała się spółka, 
podpisując umowę z fi rmą na usługi księgowe aż na trzy 
lata?”

Odp.: „Stabilizacja polityki fi nansowej spółki Hala 
Sportowa Częstochowa Sp. z o.o. oraz ograniczanie 
kosztów przeprowadzania kolejnych postępowań prze-
targowych”

Pyt.: „Proszę o komentarz: Informacja o przetargu 
ukazała się w BIP 23.12.2013 roku w godzinach wieczor-
nych (po godz. 17:00). Termin składania ofert obowią-
zywał do 31.12.2013 roku do godz. 9:00 rano - czy nie 
uważacie Państwo, że jest to nierealny termin do złożenia 
przez fi rmę inną swojej oferty?”

Odp.: „Termin postępowania przetargowego został 
ustalony w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Pu-
blicznych”

Pyt.: „Jaką kwotę - zgodnie z ustawą Prawo Zamó-
wień Publicznych - spółka przeznaczyła na realizację za-
mówienia dotyczącego powierzenia usług księgowych? 
Dlaczego ta kwota nie została podana w rozstrzygnięciu 
przetargu?”

Odp.: „Ustawa Prawo Zamówień Publicznych nie 
nakłada na Zamawiającego obowiązku podania w roz-
strzygnięciu postępowania przetargowego kwoty jaka 
została przeznaczona na realizację zamówienia”

Komentarz: Proszę zwrócić uwagę na lekką złośli-
wość odpowiadającego. Jeśli nawet w rozstrzygnięciu 
przetargu nie musiał podać tej kwoty, dlaczego nie zrobił 
tego w odpowiedzi na nasze pytanie (dość łopatologicz-
ne i zrozumiałe chyba nawet dla szóstoklasisty)? Panie 
prezesie, czyżby kwota ta była zależna od tego, czy do 
przetargu zgłosi się jeden, czy więcej oferentów?

Pyt.: „Proszę o przesłanie - w wersji elektronicznej - 
protokołu z przetargu nieograniczonego na wybór fi rmy 
świadczącej usługi księgowe przez spółkę. Przypominam, 
że z zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych jest 
to dokument jawny.”

Odp.: „Protokół z rozstrzygnięcia postępowania 
przetargowego na usługi księgowe jest dostępny do 
wglądu osobom zainteresowanym po wcześniejszym 
złożeniu pisemnego wniosku. Po jego otrzymaniu zosta-
nie wskazany termin zapoznania się z przedmiotowym 
protokołem w budynku Hali Sportowej Częstochowa w 
Częstochowie przy ul. Żużlowej 4”

Komentarz: Powyższa odpowiedź to już nie tylko zło-
śliwość, ale i zwykła bezczelność oraz brak elementarnej 
wiedzy prawnej. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem 
Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, formę udostęp-
nienia protokołu wybiera wnioskodawca. Zrobiliśmy to 
w naszym piśmie-wniosku i to bardzo wyraźnie. Niestety 
prezes Damian Lewandowski najwyraźniej nie rozumie 
słowa pisanego, jak również chyba obca mu jest elemen-
tarna forma grzecznościowa „proszę”, która oznacza tyle 
samo co „wnioskuję”.  

I już całkiem na deser mała perełka wyłowiona z pytań 
i odpowiedzi...

Pyt.: „Z naszych informacji wynika, iż pracownikiem 
spółki jest Rafał Kuś. Czy posiada on pisemną zgodę 
pracodawcy (spółki) na tworzenie i publikowanie w go-
dzinach pracy artykułów prasowych na portalu www.
wczestochowie.pl ? Jaki jest zakres obowiązków i czas 
pracy Rafała Kusia , pracownika spółki?”

Odp.: „Spółka Hala Sportowa Częstochowa sp. z o.o. 
odmawia udzielenia informacji dot. pracownika spółki 
Rafała Kusia. Informacje dot. w/w pracownika nie są 
objęte dostępem do informacji publicznej.”

Komentarz: Przez grzeczność nie zapytamy same-
go prezesa Damiana Lewandowskiego, czy nadal jest 
udziałowcem w spółce wydającej portal www.wczesto-
chowie.pl, jak to się ma do jego ustawowych ograniczeń 
w związku z pełnieniem funkcji prezesa w spółce komu-
nalnej oraz do faktu fi nansowania ww. portalu z budżetu 
miasta, czyli z pieniędzy częstochowskich podatników? 
Z uśmiechem na ustach przyjmujemy jednak nowator-
skie podejście prezesa Lewandowskiego do ustawy o 
dostępie do informacje publicznej, które pozwala mu 
mocą własnego autorytetu wyłączyć jego pracownika, 
pana Rafała Kusia, spod działania tej ustawy. Może to 
faktycznie jakiś „secret agent 007”, „TW” albo „KGB”? 
Dobrze jest czasami się namacalnie przekonać, że są u 
nas w Częstochowie równi i równiejsi.

W świetle okoliczności tego przedziwnego „prze-
targu” redakcja Tygodnika 7 dni rozważa powiado-
mienie stosownych organów dochodzeniowo-śled-
czych o zaistniałych wydarzeniach, szczególnie w 
kontekście udzielanych nam przez prezesa Lewan-
dowskiego pseudo-odpowiedzi, noszących znamiona 
prób mataczenia co do okoliczności towarzyszących 
rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

Artur Sokołowski
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Wydanie Specjalne - co wyraźnie 
oznaczyliśmy - zostało Redakcji 
Tygodnika 7 dni zlecone. Wy-

dawca zastępczy zobowiązał się do ponoszenia 
pełnej odpowiedzialności za zawarte w nume-
rze specjalnym treści.

Nie będziemy się jednak z rzecznikiem pra-
sowym przekomarzać i opublikujemy treść 
przesłanego nam pisma – jako dykteryjkę dla 
naszych Czytelników. Na szczególną uwagę 
zasługuje fragment o CBA, który zaskoczył 
samych funkcjonariuszy Biura, gdyż nic im 
nie wiadomo o zakończeniu kontroli w Często-
chowie – wręcz przeciwnie. Ale nie ma się co 
pieklić.., tak zwane „prawdziwe informacje” 
są jedynie domeną Urzędu Miasta.

„W materiale prasowym zatytułowanym "Kto 
nami rządzi? Figury i blotki w talii SLD", który 
ukazał się w wydaniu specjalnym tygodnika "7 
Dni" z 8 kwietnia 2014 oraz na stronie www.7dni.
com.pl pojawiły się nieprawdziwe informacje. 
Przynajmniej do części z nich należy się odnieść.

Nieuprawniony jest już sam tytuł, sugerujący, 
że wszystkie postacie opisane w materiale to oso-
by zaangażowane politycznie, będące członkami 
partii politycznej. Nie jest to zgodne z prawdą.   

Nieprawdziwe są także insynuacje dotyczące 
działalności Centralnego Biura Antykorupcyjne-
go, z których wynika, że CBA z jakąś wyjątkową 
częstotliwością odwiedza Urząd Miasta Często-
chowy (z sugestią, że ma powody). Tymczasem 
ostatnie dwie krótkie wizyty przedstawicieli CBA 
w UM ograniczyły się do działań sprawdzają-
cych, które dotychczas nie stały się podstawą 
do wszczęcia jakiejkolwiek kontroli lub innego 
postępowania. Gdyby CBA – po analizie przeka-
zanej dokumentacji - miała zamiar kontynuować 
działania - zapewne już by to uczyniła (od wizyty 
CBA w UM minęło ponad półtora miesiąca). 

W karcie, pod którą w wybranej przez redak-
cję konwencji umieszczono Ryszarda Stefaniaka 
znajduje się nieprawdziwa informacja, insynu-
ująca jakoby przez politykę byłego Naczelnika 
Wydziału Edukacji część nauczycieli poznała 
smak bezrobocia, a inni mieli więcej niż jeden 
(etat). 

Tymczasem - co było już wielokrotnie wyja-
śniane, ale widocznie nie zostało przyswojone 
przez redakcję „7 Dni” - więcej niż jeden etat 
w przypadku nauczycieli zatrudnianych w szko-
łach, dla których organem prowadzącym jest 
Urząd Miasta Częstochowy oznacza najczęściej 
1,05, 1,1 lub 1,2 etatu. To naturalne, bo nie 
zawsze liczbę zajęć w danej szkole i w danym 
przedmiocie da się podzielić w taki sposób, aby 
każdy nauczyciel miał dokładnie jeden etat. W 
szkolnictwie zawodowym lub w przypadku zajęć 
np. z dziećmi autystycznymi bywają sytuacje, że 
nauczyciele mają ok, 1,5 etatu, ale wynika to 
wyłącznie z braku specjalistów w danej dziedzi-
nie, a nie - niechęci do zatrudniania przez dy-
rektorów nauczycieli pozostających bez pracy. 
Wydział Edukacji promuje taki ruch kadrowy, 
w którym dzielenie się pracą ma być normą w 
sytuacji mniejszej liczby uczniów i oddziałów, 
a więc również mniejszej ilości pracy dla na-
uczycieli.

Kolejna nieprawdziwa informacja dotyczy 
rzecznika prasowego Urzędu Miasta Często-
chowy. Nie pisał on i nie pisze artykułów dla 
portalu wczestochowie.pl. Dla tego portalu, tak 
jak i do innych mediów lokalnych, Biuro Praso-
we UM przygotowuje informacje i przesyła ko-
munikaty związane z działalnością częstochow-
skiego samorządu oraz Urzędu Miasta. 

Nieprawdziwa informacja pojawia się także 
przy osobie Marcina Kozaka. Nieprawdą jest 
to, że przekazał on w prywatne ręce kamieni-
cę w Alei 49. Szerokie sprostowanie na temat 
kamienicy przy Alei 49 było dwukrotnie przeka-

zywane przez ARR redakcji „7 dni”. Powiela-
nie nieprawdziwych informacji dotyczących tej 
sprawy to prasowa recydywa, która może mieć 
dla redakcji prawne konsekwencje. 

W opisie karty symbolizującej Tadeusza Pier-
siaka można wyczytać kolejną nieprawdziwą 
informację, że wyrokiem Sądu przywrócono - 
do pracy na stanowisku dyrektora OPK Gaude 
Mater -  Małgorzatę Nowak. Sąd nie wydał ta-
kiego wyroku. 

Autor mija się z prawdą również w informa-
cji o "rozmontowaniu" jednostki z wielkimi za-
sługami, jakim był Młodzieżowy Dom Kultury 
(teza ta pojawia się przy nazwisku Pawła Mu-
siała). Placówka została tylko formalnie zlikwi-
dowana, aby  - zgodnie z uchwałą Rady Miasta 
- powołać Miejski Dom Kultury, którego oferta 
w porównaniu do oferty Młodzieżowego Domu 

Kultury została rozszerzona, obejmuje więcej 
grup społecznych i środowiskowych, a poten-
cjał miejsca może być lepiej wykorzystany.  

Nieprawdziwe są także informacje dotyczące 
Piotra Urbaniaka, p.o. kierownika Biura Inicja-
tyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych Urzędu 
Miasta Częstochowy, który w momencie składa-
nia i wydawania specjalnego numeru tygodnika 
był już w pracy, a nie - jak podaje „7 dni” - na 
zwolnieniu lekarskim. 

Na zwolnieniu lekarskim - wbrew doniesie-
niom redakcji - nie przebywa już również Paweł 
Klimek, który z dniem 31 marca, a więc przed 
wydaniem specjalnego numeru „7 dni” -  zakoń-
czył pracę w Urzędzie Miasta Częstochowy. 

Włodzimierz Tutaj
Rzecznik prasowy UM”.

red.
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Urząd Miasta odnosi się 
do jednego z tekstów

R E K L A M A

O szansach i wyzwaniach polskiej 
hepatologii będą dyskutowali w 
Częstochowie eksperci podczas 

Ogólnopolskiego Zjazdu Organizacji Poza-
rządowych działających na rzecz osób z cho-
robami wątroby. 

Szacuje się, że z wirusami HBV i HCV żyje w 
sumie ponad 500 milionów osób na całym świe-
cie. Zdaniem światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO) wirusowe zapalenie wątroby to obecnie 
jedna z czterech najgroźniejszych chorób zakaź-
nych. 

Po raz 12. organizacje pozarządowe, lekarze i 
eksperci z całej Polski spotkają się w Częstocho-
wie, by szukać pomocy dla polskich pacjentów 
z problemami hepatologicznymi. Ideą tego wy-
darzenia, otwartego dla wszystkich słuchaczy, 
jest edukacja w zakresie schorzeń wątroby, które 
często przebiegają bezobjawowo. Wciąż brakuje 
Polakom wiedzy na temat dróg zakażenia, pod-
stawowych działań profilaktycznych i diagno-
styki. 

Zakażenia wirusami hepatotropowymi to aktu-

alnie jeden z najważniejszych problemów epide-
miologicznych zdrowia publicznego. Wirusowe 
zapalenie wątroby jest 8. pod względem liczby 
zgonów przyczyną śmierci na świecie. To cho-
roba 100 razy bardziej zakaźna niż wirus HIV i 
występująca w populacji częściej niż jakikolwiek 
nowotwór. 

Zdaniem prof. Krzysztofa Simona z Woje-
wódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wro-
cławiu, w Polsce obecność przeciwciał anty-hcv 
można stwierdzić u około 720 tys. osób. Trwale 
zakażonych, replikujących ten wirus jest blisko 
200 tys., w tym pilnego leczenia wymaga około 
75 tys. chorych.

Tematem tegorocznego Zjazdu w Częstocho-
wie będą między innymi: skuteczna diagnostyka, 
możliwości wykonywania badań i ich wartość 
kliniczna. Wśród paneli tematycznych znajdą się 
również zagadnienia dotyczące nowych progra-
mów terapeutycznych. Wydarzenie będzie okazją 
do zbiorowej i indywidualnej konsultacji ze spe-
cjalistami w dziedzinie hepatologii, transplanto-
logii, endokrynologii, psychologii i pediatrii. 

red.

Najlepsi lekarze udzielają konsultacji
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Podpisałam umowę  z małym prywatnym 
przedszkolem. Wpłaciłam wpisowe w kwocie 
300 złotych. Mała ciągle chorowała, byłam 
częściej na zwolnieniu niż w pracy, dziecko 
do przedszkola chodziło bardzo niechętnie. 
Pomyśleliśmy, że jest za mała, spróbujemy 
w przyszłym roku, jak będzie starsza. Wypi-
sałam córeczkę z przedszkola. Ale nie chcą 
mi zwrócić wpisowego. Czy mają  prawo za-
trzymać te  pieniądze? 

Nawet jeżeli w umowie, którą ma przed-
szkole, zostało zapisane, że wpisowe nie 
podlega zwrotowi, jest to postanowienie nie-
dozwolone. Wniesiona opłata zawsze pod-
lega zwrotowi. Potwierdził to Sąd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów. W orzeczeniu 
stwierdził, że zasada niezwracania konsu-
mentowi w całości wniesionej przez niego 
jednorazowej opłaty, wpisowego, bez wzglę-
du na to, czy do realizacji umowy dojdzie, 
czy też nie, jest sprzeczna z dobrymi obycza-

jami i rażąco narusza interesy konsumentów. 
Tego typu zapisy,  dotyczące „jednorazowych 
bezzwrotnych opłat”,  stosowane często w 
umowach właśnie przez prywatne przed-
szkola, czy placówki edukacyjne, np. szko-
ły językowe, wpisane zostały do Rejestru 
Klauzul Niedozwolonych, prowadzonego 
przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów. Konsumentka, w pierwszej 
kolejności, powinna wysłać listem poleco-
nym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru 
wezwanie do zwrotu wpłaconej kwoty w wy-
znaczonym przez nią terminie, np. 7 dni od 
otrzymania pisma. W piśmie należy powołać 
się na fakt, że przedszkole w swojej umo-
wie stosuje niedozwoloną klauzulę wpisaną 
do rejestru.  Jeżeli wezwanie nie przyniesie 
rezultatu, radzimy  zwrócić do najbliższego 
oddziału Federacji Konsumentów o pomoc w 
rozwiązaniu zaistniałego problemu.

 ⃰  ⃰  ⃰

 
 

Nawet w 24 godz-

POŻYCZKA

szybko i uczciwie

  801 700 088

do 25 000 zł

Twoje pieniądze

lub 33 496 00 61

*

**

* całkowita opłata za rozmowę to 0,35 zł brutto
  ** koszt połączenia zgodny z taryfą operatora www.proficredit.pl

R E K L A M A

Musiałam wypisać córeczkę z przedszkola, 
czy mogę odzyskać pieniądze? 
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Znając skutecz-
ność działań  Pani 
Redaktor w zakre-
sie przedstawiania 
na łamach Ty-
godnika „7 dni”, 
niechlujstwa i nie-

kompetencji władz miasta Częstochowy zwracamy 
się do Pani z prośbą o interwencję, opisanie i zobra-
zowanie nieporządku panującego na dwóch nieru-
chomościach położonych u zbiegu ulic Focha i Puła-
skiego w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 39. Będąc 
mieszkańcami sąsiadujących budynków  i posesji 
już w roku 2011 prosiliśmy o interwencję redakcję 
Gazety Wyborczej, co zaowocowało bezskutecznym 
artykułem prasowym w dniu 9 sierpnia  2011 roku. 
Wymienieni w artykule odpowiedzialni pracownicy  

Urzędu Miasta nie wywiązali się ze swoich obowiąz-
ków. Wobec takiej sytuacji i braku jakiejkolwiek 
wymiernej reakcji, w miesiącu kwietniu 2012 roku 
skierowaliśmy do prezydenta miasta Częstochowy 
pismo wraz z dokumentacją fotograficzną obrazują-
cą bałagan panujący na tym terenie, zlokalizowanym 
przy jednej z głównych ulic miasta. I co, i nic! Efekt 
rzadny. Mamy początek kwietnia 2014 roku, a brud, 
zarośla, odpady, śmieci, ogólny bałagan jak był w 
2011 roku u zbiegu ulic Focha i Pułaskiego, tak jest 
nadal. Dodatkowo straszy zdewastowany budynek. 
Zbliża się kolejny sezon pielgrzymkowy, ale co tam, 
najważniejsze, że jest się przy władzy, a tej władzy 
widocznie na estetyce i należytej wizytówce miasta 
nie zależy!

Mieszkańcy budynków 
przy ul. Focha  i ul. Pułaskiego
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- Mamy dość takich rządów – mówi jedna z miesz-
kanek bloku przy ul. Zapolskiej 6.

Od wielu miesięcy lokatorzy bloków przy Zapol-
skiej nie mają gdzie wyrzucać śmieci, nie dlatego, 
że nie ma koszy. Są, a jakże – pojemniki w kształcie 
dzwonów z niewielkimi otworami. Nie ma mowy 
o wrzuceniu worka śmieci w całości, nie przejdzie 
przez otwór. Mieszkańcy ustawiają więc worki na 
ziemi obok „dzwonów”, wokół których grasują bez-
domne zwierzęta roznosząc odpady po całym osie-
dlu.

- Po pierwsze kosze do segregacji są zbyt małe, po 
drugie przez te otwory nie można nic wrzucić, a po 
trzecie mieliśmy trzy kosze na papier, szkło i plastik, 
ale ten pierwszy spłonął trzy miesiące temu i teraz 
mamy tylko dwa - mówi mieszkanka z ul. Zapolskiej.

Lokatorzy twierdzą, iż wielokrotnie o swoich pro-
blemach ze śmieciami informowali służby miejskie. 
Niestety jak dotąd nie było żadnej reakcji .

RK

Zarząd Regionu Częstochowskiego NSZZ „Soli-
darność” oraz Stowarzyszenie Solidarność i Nieza-
wisłość wystąpiły do Urzędu Miasta Częstochowy z 
prośbą o demontaż symboli sierpa i młota z pomnika 
w kwaterze żołnierzy sowieckich na cmentarzu Kule. 
Po monitach ze strony związkowców, magistrat zde-
cydował o usunięciu spornych symboli.

„Składanie kwiatów pod symbolem sierpa i mło-
ta [w rocznice tzw. wyzwolenia Częstochowy - red.] 
jest publicznym propagowaniem i rozpowszechnia-
niem zbrodniczej symboliki, jest swoistą pochwałą 
faktycznej okupacji miasta przez armię Związku So-
wieckiego w roku 1945 (...). Jednocześnie stanowczo 
oświadczamy, że stoimy na straży wiecznego spokoju 
wszystkich żołnierzy, którzy oddali życie na często-
chowskiej ziemi, tym samym uznajemy, że każdy 
cmentarz, a szczególnie mogiły żołnierskie, wymaga-
ją opieki władz samorządowych. Opieka nad grobami 

i szacunek dla poległych: Tak. Składanie kwiatów 16 
stycznia pod sierpem i młotem: Nie” - głosiło najlepiej 
oddające istotę rzeczy oświadczenie Stowarzyszenia 
Solidarność i Niezawisłość, przekazane radnym przez 
Zbigniewa Bonarskiego.

Stowarzyszenie prowadziło w tej sprawie również 
korespondencję z Urzędem Miasta, której następ-
stwem jest decyzja UM o usunięciu symboli zbrodni-
czej ideologii komunistycznej „w ramach bieżących 
remontów mogił, finansowanych z dotacji Wojewo-
dy Śląskiego”. Przewidywany termin tych prac - jak 
informuje Urząd Miasta - to sierpień lub wrzesień br. 
Usunięcia sierpa i młota domagali się również człon-
kowie Stowarzyszenia Więzionych Internowanych i 
Represjonowanych „WIR”, częstochowskiego Od-
działu Konspiracyjnego Wojska Polskiego, Fundacji 
Orzeł Biały, Stowarzyszenia Ruch Wolności.

red.

- Panie dyrek-
torze w tym roku 
o b c h o d z i m y 
dwa jubileusze 
20 lat istnienia 

ARiMR [Agencja 
Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rol-
nictwa – red.] i 10 lat 

WPR [Wspólna Polityka 
Rolna – red.] w Polsce, jaki 

miały wpływ na rolnictwo?
- Wizyta na polskiej wsi dobitnie pokazuje, że 10-letni bilans obecno-

ści naszego kraju w Unii Europejskiej i 20-letni wkład pracy ARiMR w 
rozwój polskiej wsi jest dla niej korzystny. Dzięki Unii Europejskiej na 
terenach wiejskich odnotowaliśmy znaczące zmiany. Po raz pierwszy 
w historii do polskiego rolnictwa, przemysłu przetwórczego i na tereny 
wiejskie popłynął tak duży strumień pieniędzy na modernizację, rozwój 
i poprawę warunków życia.

- Jak wspomina Pan początki ARiMR i pierwsze pieniądze UE 
przekazane na polską wieś?

- Pierwszym współfinansowanym przez UE programem rozwoju 
polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich był  program SAPARD, re-
alizowany w ramach pomocy przedakcesyjnej. A pierwszą instytucją 
w Polsce działającą w oparciu o procedury obowiązujące w Unii była 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, której jako akredy-
towanej agencji płatniczej powierzono wdrażanie tego programu. Nie 
przez przypadek to właśnie ARiMR została wybrana do tej roli, bowiem 
działając od 1994 r. miała już praktykę w zarządzaniu programami po-
mocy krajowej (dopłaty do kredytów preferencyjnych) i międzynaro-
dowej (pożyczka Banku Światowego). Nie ma więc przesady w stwier-
dzeniu, iż to ARiMR jest w naszym kraju pionierem przekształceń 
instytucjonalnych w procesie integracji z UE. Należy tu wspomnieć, 
że w tym okresie ARiMR wypłaciła 4,5 mld zł i nabyła niezbędne do-
świadczenie, by we właściwy sposób obsługiwać programy pomocowe 
po przystąpieniu Polski do UE. 

- Wspomniany Program SAPARD przetarł drogę. W 2004 wstę-
pujemy do UE. Jaka była reakcja rolników na pierwsze dopłaty 
bezpośrednie? 

- Wstąpienie do Unii w maju 2004 r. i tym samym objęcie polskiego 
rolnictwa instrumentami Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) otworzyło 

nowy rozdział w historii polskiej wsi. Mogliśmy wciąż wykorzystywać 
przyznaną nam pomoc przedakcesyjną, a dodatkowo jako pełnoprawny 
członek Unii otrzymaliśmy nowe możliwości wsparcia. 

Głównym instrumentem wsparcia dochodów rolników w UE są 
płatności bezpośrednie.  W 2004 r. polscy rolnicy otrzymali je po raz 
pierwszy. Od tego czasu o takie dopłaty co roku ubiega się 1,4 mln rol-
ników. Z roku na rok rosła łączna kwota płatności - od prawie 7 mld 
zł w 2005 r. do ponad 14 mld zł w 2013 r. W sumie do końca stycznia 
2014 r. ARiMR wypłaciła z tego tytułu prawie 97 mld zł. Na tę kwotę 
składają się zarówno środki unijne, jak i krajowe. Warto w tym miejscu 
zauważyć, że wymiernym efektem członkostwa Polski we Wspólnocie 
Europejskiej stał się również stały wzrost nakładów z budżetu krajowe-
go na sektor rolnictwa i przetwórstwa.

Prócz płatności bezpośrednich w pierwszych latach po akcesji podsta-
wowym źródłem finansowania zmian i dostosowań sektora rolno-spo-
żywczego do wymagań na wspólnotowym rynku były trzy programy 
mające za zadanie modernizację gospodarstw rolnych, sektora rybac-
kiego oraz rozwoju obszarów wiejskich. W ramach Planu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2004-2006 ARiMR wypłaciła 10,88 mld zł, z 
Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i moderniza-
cja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” 
na polską wieś popłyną strumień pieniędzy w kwocie 6,56 mld zł, z ko-
lei kwota przekazana w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego 
„Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” przekroczyła 1 mld zł.

- Kolejny etap rozwoju Polskiej wsi wyznaczył PROW 2007-2013.
- Tak, wielkość środków finansowych, które otrzymała polska wieś 

w pierwszych latach po akcji, była jednak tylko preludium do tego co 
miało się wydarzyć od 2007 r. W 2007 r. Polska uzyskała dostęp do 
pełnego, siedmioletniego budżetu unijnego. I stała się wśród krajów UE 
największym beneficjentem środków Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na realizację PROW na lata 
2007-2013, największego jak do tej pory programu pomocowego dla 
polskiego rolnictwa, nasz kraj otrzymał ponad 70 mld zł. Rozdzielenie 
tej gigantycznej kwoty powierzono ARiMR, która stała się największą 
agencją płatniczą w Europie. Te wszystkie przytoczone tu „naj” świad-
czą o skali determinacji, wysiłku, kreatywności i sprawności organiza-
cyjnej rolników, przetwórców żywności oraz instytucji pracujących na 
rzecz wsi, by dana Polsce szansa w postaci miliardów złotych na rozwój 
gospodarczy została wykorzystana. I to się udało. Większość środków 
z budżetu PROW 2007-2013 zostało wydanych. Pieniądze zostały skie-
rowane na inwestycje, budowę potencjału przemysłu przetwórczego, 
tworzenie miejsc pracy, organizację grup producentów rolnych, przed-

sięwzięcia chro-
niące środowisko 
naturalne, popra-
wę infrastruktury 
w gminach, wspie-
ranie lokalnej ak-
tywności. 

- Programy, o których 
Pan wspomniał odcisnęły 
swoje piętno na polskiej wsi.

- Zgadzam się, dzisiejszy obraz polskiej wsi i rolnictwa w ni-
czym nie przypomina tej sprzed dwóch dekad. Sentymentalne dowody 
naszego cywilizacyjnego zapóźnienia - furmanki, chlewiki, rozkleko-
tany „Ursus” - przysłoniły inne obrazy. Na polach pracuje nowocze-
sny sprzęt, w gospodarstwach stoją nowe budynki. Za unijne pieniądze 
rolnicy kupili 36 tys. ciągników, przeszło 228 tys. maszyn i urządzeń 
rolniczych, zrealizowani ponad 3,1 tys. inwestycji budowlanych. A nie 
jest to bilans ostateczny, ten poznamy bowiem dopiero w 2015 r., gdy 
ARiMR zakończy rozliczanie PROW 2007-2013. Już teraz można po-
wiedzieć, że to dzięki modernizacji swoich gospodarstw polscy rolnicy 
mogą teraz skuteczniej konkurować na krajowym i unijnym rynku z 
farmerami z innych państw. 

I przy tej okazji należy raz jeszcze wyrazić słowa głębokiego uznania 
dla polskich rolników, który poprzez swoją pracowitość, pomysłowość 
sięgali z rozmachem po pieniądze dystrybuowane przez ARiMR, zmie-
niając w pierwszej kolejności siebie i polską wieś. 

- Jak Pan wspomniał kończy się PROW 2007-2013, i tu nasuwa 
się kolejne pytanie, jak będzie wyglądało polskie rolnictwo w kolej-
nych latach? 

- Dzięki integracji z UE polska wieś zyskała niespotykany do tej pory 
impuls prorozwojowy. Zmiany wciąż trwają. W nowym, unijnym bu-
dżecie na lata 2014-2020 zarezerwowano dla naszego rolnictwa 42,4 
mld euro, o 3,2 mld euro więcej niż mieliśmy do dyspozycji w poprzed-
niej perspektywie finansowej. Na dopłaty bezpośrednie przypadnie 
23,7 mld euro, na PROW 2014-2020 - 13,5 mld euro, na rozwój infra-
struktury na obszarach wiejskich - 5,2 mld euro z Funduszu Spójności. 
ARiMR, tak jak do tej pory, będzie towarzyszyła rolnikom, przedsię-
biorcom rolnym i mieszkańcom obszarów wiejskich w procesie zmian, 
oferując wsparcie merytoryczne i finansowe.

- Dziękuję za rozmowę.

Wciąż ten sam  
problem śmieciowy

Demontaż symboli sierpa i młota

Caritas Archidiecezji Często-
chowskiej z siedzibą przy ul. Staszi-
ca 5 w Częstochowie zorganizowała 
„VI Zbiórkę Żywności –Tak Poma-

gam”  w dniach 28-29 marca 2014.
Zbiórka została przeprowadzona w Częstochowie, 

Radomsku, Wieluniu i Zawierciu.
Nazwa organu i nr pozwolenia:
1. Prezydent Miasta Radomska – Decyzja 

SSO.5311.2.2014 (z dnia 18.02.2014r.)
2. Burmistrz Wielunia-Decyzja nr 2/2014 (z dnia 

20.02.2014r.)
3. Prezydent Miasta Zawiercia- Decyzja nr 

KO.I.5311.2.2014.UC (z dnia 20.02.2014r.)
4. Prezydent Miasta Częstochowy- Decyzja nr 

SO.5311.9.2014 (z dnia 19.02.2014r.)
Ogółem zebrano  5 200 kg artykułów spożyw-

czych o długim terminie ważności.
W zbiórce uczestniczyło 350 wolontariuszy: mło-

dzież ze Szkolnych Kół Caritas, członkowie Parafial-
nych Zespołów Caritas oraz pracownicy Caritas.

Zebrane artykuły zostały przekazane potrzebu-
jącym w formie paczek żywnościowych z okazji 

Świąt Wielkanocnych (300 sztuk, łącznie 2400kg), 
oraz zostały przekazane (łącznie 2800kg) jako 
pomoc żywnościowa dla podopiecznych przytu-
lisk, noclegowni i jadłodajni prowadzonych przez 
Caritas Archidiecezji Częstochowskiej na terenie  
Częstochowy, Radomska, Wielunia i Zawier-
cia, oraz podopiecznych Domu Samotnej Matki  
w Żarkach.

Wysokość kosztów związanych z przeprowadze-
niem zbiórki :

1. Koszty administracyjne 
(telefony, znaczki, papier, taśmy, toner itp.)                                                                     
                                                                  - 800 - zł
2. Koszty transportu i dojazdu 
(paliwo, bilety dla wolontariuszy)                                                                  
                                                              -  1.100 - zł
3. Koszty promocyjne 
(plakaty, ulotki, identyfikatory, koszulki, smycze)                                                              
                                                            -  darowizna
                                                                                                                  ___________
                                                    razem:  1.900 - zł
                                                      

SPRAWOZDANIE  ZE  ZBIÓRKI  PUBLICZNEJ 2014

20 lat ARiMR i 10 WPR na polskiej wsi
Ze Stanisławem Gmitrukiem, dyrektorem ARiMR 

w Częstochowie rozmawia Renata Kluczna.
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R E K L A M A

Komunikacja z interesariuszami i odpowie-
dzialne przywództwo CEMEX Polska zostały 
docenione podczas tegorocznego, VIII Rankingu 
Odpowiedzialnych Firm. 

CEMEX Polska zajął I miejsce w kategorii 
branżowej Produkcja przemysłowa i chemiczna. 
W tej samej kategorii drugie miejsce przyzna-
no firmie Volkswagen Poznań, a trzecie Toyo-
ta Motor Manufacturing Poland. Zwycięzców 
ogłoszono w trakcie uroczystej Gali Dziennika 
Gazety Prawnej. Nagrodę firmie CEMEX Pol-
ska zapewniła działalność prowadzona w oparciu 
o strategię zrównoważonego rozwoju i zasady 
społecznej odpowiedzialności biznesu. W ocenie 
brane były pod uwagę komunikacja z interesariu-
szami, zaangażowanie społeczne, odpowiedzialne 
przywództwo i zarządzanie oraz innowacyjność 
społeczna. - Wyróżnienie CEMEX w Rankingu Od-
powiedzialnych Firm jest dla nas bardzo cenne. 
Pokazuje, że nawet w trudnym okresie dla branży 

budowlanej, z jakim mieliśmy do czynienia jeszcze 
w ubiegłym roku, można z powodzeniem realizować 
działania społecznie odpowiedzialne – powiedziała 
Izabella Rokicka, dyrektor Komunikacji Korpora-
cyjnej i Marketingu CEMEX.

Firma po raz drugi otrzymała tytuł Lidera Bran-
żowego Rankingu Odpowiedzialnych Firm w kate-
gorii, powtarzając osiągnięcie z 2012 roku. 

W tegorocznej edycji wzięły udział 62 przedsię-
biorstwa z siedmiu branż. Ranking Odpowiedzial-
nych Firm ocenia największe spółki w Polsce pod 
kątem jakości zarządzania społeczną odpowie-
dzialnością biznesu (CSR). Umożliwia porównanie 
wyników w poszczególnych obszarach CSR po-
między firmami, jednocześnie wspiera rozwój stra-
tegii odpowiedzialności biznesu w Polsce. Ranking 
Odpowiedzialnych Firm jest publikowany przez 
Dziennik Gazetę Prawną. Partnerem Merytorycz-
nym Rankingu Odpowiedzialnych Firm jest Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu oraz PwC. 

red.

Regionalna Izba Przemysłowo - Handlowa w 
Częstochowie zaprasza wszystkie zainteresowane 
przedsiębiorstwa do wzięcia udziału w XVII edycji 
Ogólnopolskiego Programu ,,Przedsiębiorstwo FAIR 
PLAY'' oraz gminy do wzięcia udziału w XIII edycji 
Ogólnopolskiego Programu ,,Gmina FAIR PLAY''. W 
programie jako kluczowe aspekty działalności firmy 
oceniane są sposób i styl prowadzenia przedsiębior-
stwa oraz właściwe relacje z różnymi grupami inter-
sariuszy. Głównym celem tej inicjatywy jest promocja 

etyki w działalności gospodarczej, zarówno w aspekcie 
społecznym jak i ekologicznym. Z kolei w samorzą-
dach jako kluczowe aspekty należy wyróżnić etyczne 
działania, przejrzystość procedur oraz warunki sprzyja-
jące rozwojowi inwestycji. Na

zakończenie programu przewidziano uroczystą galę, 
na której wyłonieni zostaną laureaci. Szczegółowe in-
formacje dostępne są na stronach internetowych www.
przedsiebiorstwo.fairplay.pl/ i www.gmina.fairplay.pl/.

red.

Grupa Multimedia Polska oferuje swoim klien-
tom  zakup energii elektrycznej nawet o 15 proc. 
taniej niż płacą obecnie. Sprzedawca gwarantuje 
także ciągłość dostaw i niezmienność cen do końca 
2016 r. W ramach pilotażu oferta dostępna jest w 
Toruniu, Łodzi i Częstochowie.

Spółka Multimedia Polska, dostawca telewizji 
cyfrowej, szybkiego Internetu stacjonarnego i mo-
bilnego, telefonii stacjonarnej oraz mobilnej, a tak-
że monitoringu i ubezpieczenia domu, rozpoczęła 
sprzedaż energii elektrycznej w trzech miastach: 
Toruniu, Łodzi i Częstochowie. Pierwszą umowę 
podpisano w Toruniu, zaraz po starcie programu pi-
lotażowego. 

Oferta Multimediów zakłada niższe i stałe ceny, 
gwarancję ciągłości dostaw oraz minimum for-
malności.  To oznacza, że klient za energię elek-
tryczną zapłaci  nawet o 15 proc. mniej, niż u do-
tychczasowego sprzedawcy i nie musi się obawiać 
wzrostu cen rynkowych – bo operator  gwarantuje 

utrzymanie niskiej stawki, nawet do końca 2016 r. 
 Co więcej,  proces zmiany sprzedawcy odbędzie 

się bez przerw w dopływie prądu, a pracownicy 
Multimediów wypełnią za klienta wszelkie formal-
ności związane ze zmianą dotychczasowego sprze-
dawcy energii.

- Już pierwsze dni od uruchomienia oferty poka-
zały, że nasza nowa usługa cieszy się dużym zainte-
resowaniem. A oferowane przez nasze służby sprze-
dażowe pakiety usług są zróżnicowane i  stwarzają 
atrakcyjne możliwości  wyboru – podkreśla Jakub 
Jacewicz, Dyrektor Departamentu Usług Energe-
tycznych Multimedia Polska. Energia elektryczna 
jest trzecią usługą po telefonii komórkowej w sys-
temie wirtualnym oraz monitoringu domu wprowa-
dzoną do oferty Multimediów w tym roku. 

Wszelkie informacje dotyczące energii elektrycz-
nej oferowanej przez Multimedia Polska można 
uzyskać w Biurach Obsługi Klienta w Łodzi, Czę-
stochowie i Toruniu, u Przedstawicieli Handlowych 
oraz na stronie www.multimedia-energia.pl. 

CEMEX Polska 
Branżowym Liderem 

Odpowiedzialnych Firm 2014 

Przedsiębiorstwo 
i gmina Fair Play

Rozgrzewające i jedno-
cześnie mocno sycące 
zupy, które jeszcze kilka 

miesięcy temu podawaliśmy w 
formie gęstych kremów czas 
zamienić na te lekkostrawne i 
wiosenne. My zdradzamy Wam 
przepis na pyszną zupę z pomi-
dorami i brokułem. 

Składniki:
- Międzybrodzki Makaron 
  kolanko – 250g
- Pomidory w puszcze – 400 ml
- Wywar mięsny – 400 ml
- Cebula – 1 szt.
- Marchew – 2 szt.
- Brokuł – 1 szt.
- Olej – 1 łyżka
- sól, pieprz, cukier
- 2 marchewki
- 1 brokuł

Sposób 
przygotowania:
1. Międzybrodzki Makaron kolan-

ko gotujemy według zaleceń na 
opakowaniu.

2. Wywar gotujemy razem z 
marchewkami

3. Brokuł dzielimy na różyczki i 
gotujemy w osolonej wodzie

4. Brokuł razem z groszkiem ugotować 
w osolonej wodzie. Odcedzić. 

5. Cebulę drobno siekamy i podsma-
żamy. Następnie dodajemy pomidory w 
puszcze.

6. Całość dodajemy do mięsnego wy-
waru i przez chwilę gotujemy.

7. Przyprawiamy solą, pieprzem.
8. Na koniec dodajemy ugotowane 

brokuły.
9. Podajemy z makaronem.

Grupa Multimedia Polska 
rozpoczęła sprzedaż energii elektrycznej

Zupa wiosenna
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I.
„Market – największy przekręt ....   

W dzisiejszym artykule opisuję krok po kroku, w jaki 
sposób atrakcyjna miejska (do niedawna) działka o war-
tości ponad 2.000.000 zł, położona przy Alei Najświęt-
szej Maryi Panny 49, stała się  z woli prezydenta miasta 
Krzysztofa Matyjaszczyka, własnością spółki z przewagą 
kapitału prywatnego. Dokonano tego z jaskrawym po-
gwałceniem przez Urząd Miasta Częstochowy przepi-
sów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wysoce 
prawdopodobne jest również, że spowodowano na mie-
niu gminy nieodwracalną szkodę majątkową w wielkich 
rozmiarach (w rozumieniu art. 296§ 3 kodeksu karnego), 
gdyż w obecnym stanie rzeczy Gmina nie otrzyma ani zło-
tówki z rąk docelowych właścicieli działki. W roli ogniwa 
pośredniego (a mówiąc bardziej obrazowo – być może 
tzw . „słupa”) wystąpiła jedna ze spółek komunalnych 
– Agencja Rozwoju Regionalnego. Nie koniec na tym – 
podmiot przejmujący działkę z rąk ARR powstał według 
wszelkich danych wyłącznie na potrzeby tej jednej trans-
akcji, a tropy personalne w tej sprawie prowadzą m .in. 
do znanego częstochowskiego developera, słynącego z 
budowania w naszym mieście w ostatnich latach dużej 
ilości marketów spożywczych. Z racji bulwersującego 
wydźwięku całej przedstawionej historii, tym razem nie 
zabieram głosu co do ukrytych motywów takiego postę-
powania prezydentów Marszałka i Matyjaszczyka, preze-
sa ARR Kozaka i innych decydentów.

Pozostawiam to do osądu Państwu Czytelnikom, sku-
piając się na uporządkowaniu i zrelacjonowaniu faktów. 
Z góry przepraszam za trudną i wymagającą skupienia 
treść – mając jednak do wyboru dokładne opisanie za-
stosowanego mechanizmu „obchodzenia” prawa lub 
atrakcyjne w odbiorze, ale  często fałszywe skróty myślo-
we, wybieram to pierwsze. Dla łatwiejszego zrozumienia 
tego, co zaszło, posłużę się dodatkowo prezentacją gra-
ficzną.”

Działka o wartości ponad 2.000.000 zł.,o której pisze 
Pan Artur Sokołowski, wbrew jego twierdzeniom nie sta-
ła się dotychczas własnością spółki z przewagą kapitału 
prywatnego. Działka ta w dalszym ciągu pozostaje wła-
snością Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstocho-
wie S.A. (ARR), której jedynym tj. 100% właścicielem 
jest Gmina Miasto Częstochowa. Sama ARR stała się 
właścicielem tej nieruchomości w drodze aportu rzeczo-
wego ze strony Gminy Częstochowa. Aport wniesiony 
został zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regu-
lacjami prawnymi, w tym także ustawą o gospodarce 
nieruchomościami. Potwierdził to także sąd rejestrowy 
wpisując podwyższenie kapitału do Krajowego Rejestru 
Sądowego. Bezpodstawnym zarzutem jest twierdzenie  
Pana Artura Sokołowskiego o „jaskrawym pogwałceniu 
przez Urząd Miasta Częstochowy przepisów ustawy o 
gospodarce nieruchomościami”.

Oferta wiążąca Inwestora przewiduje wybudowanie 
powierzchni biurowej i handlowo - usługowej .

Umowa zawarta pomiędzy Agencją a inwestorem 
wyklucza przeznaczenie nieruchomości pod dyskont 
spożywczy. Istotna część powierzchni ma zostać prze-
znaczona na parking. Oferta inwestora przewiduje, że 
powierzchnia biurowa będzie obejmowała największą 
część planowanej inwestycji.

II.
„Prezesem ARR jest od 3 lat zaufany człowiek Maty-

jaszczyka i Marszałka, Marcin Kozak. Pod jego kierun-
kiem miejska spółka z kopyta wzięła się do działania i 
z początkiem 2013 r. ogłosiła wszczęcie postępowania 
o tajemniczo brzmiącej nazwie „Rewitalizacja infra-
struktury miejskiej na terenie nieruchomości położonej 

w  Częstochowie przy Al. Najświętszej Maryi Panny 
49”. Regulamin „postępowania negocjacyjnego” to 
14-stronicowy dokument zawierający jedno z najbardziej 
zadziwiających wodolejstw pisanych pseudoprawniczym  
żargonem, jakie kiedykolwiek w życiu czytałem. Najważ-
niejsze tezy tego dokumentu to (cytuję w miarę wiernie za 
Regulaminem):

1. ARR planuje realizację przedsięwzięcia inwestycyj-
nego wspólnie z Inwestorem. Do realizacji przedsięwzię-
cia inwestycyjnego wykorzystany zostanie instrument 
spółki celowej.

2. ARR dopuszcza, aby zabudowa na nieruchomości 
miała charakter komercyjny i uwzględniała koncepcję 
biznesową Inwestora.

3. ARR zamierza udostępnić nieruchomości, z uwagi 
na to, że nie posiada ona ani środków własnych umożli-
wiających inwestycję, ani nie jest możliwe finansowanie 
przedsięwzięcia ze środków własnych umożliwiających 
inwestycję, ani też nie jest możliwe finansowanie przed-
sięwzięcia ze środków akcjonariusza. Wszystkie pozosta-
łe koszty związane z przedsięwzięciem ma finansować i 
zrealizować Inwestor.

4. Założeniem jest, aby infrastruktura powstała w 
wyniku realizacji Przedsięwzięcia Inwestycyjnego zo-
stała w całości przejęta przez jednego ze wspólników 
– Inwestora.

5. Postępowanie mające na celu wyłonienie Inwesto-
ra, który zrealizuje przedsięwzięcie inwestycyjne wspól-
nie z ARR prowadzone jest  w oparciu o przepisy ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. ARR prze-
widuje przeprowadzenie Dialogu z Inwestorami dopusz-
czonymi do udziału w Dialogu”.

Wbrew twierdzeniom autora tekstu działania Agencji 
nie były podejmowane w pośpiechu („z kopyta” jak to 
określił Pan Artur Sokołowski). W celu wypracowania 
modelu prawnego zaangażowano niezależnych dorad-
ców prawnych, doświadczonych  specjalistów, wielo-
krotnie zajmujących się podobnymi sprawami. Doradcy 
ci przygotowali m.in. regulamin postępowania, który Au-
tor bezzasadnie deprecjonuje, pomimo tego że wszystkie 
przyjęte w tym regulaminie rozwiązania są zgodne z pra-
wem, co zostało potwierdzone dodatkowymi opiniami 
prawnymi.

Zgodne z prawem są m.in. przytoczone przez Autora 
fragmenty regulaminu. Ponadto nie oddają one istoty ca-
łego postępowania.

III.
„Wcześniej z żadną z nich [podmiotów składających 

oferty – dop. aut.] nie mieliśmy do czynienia, dlatego zu-
pełnie nie wiemy, czego się spodziewać, jakie mogą mieć 
pomysły – mówi Marcin Kozak, prezes zarządu Agencji 
Rozwoju Regionalnego”.

Podziwiam poczucie humoru prezesa Kozaka, ale 
muszę odświeżyć mu pamięć. Tak się bowiem dziwnie 
składa, że prawie 2 lata wcześniej wspólnie z Karolem 
Pilchowcem podpisał się na tej samej kartce papieru 
(pod numerem 11 i 23), współtworząc 10.05.2011 r. w 
imieniu ARR-u i „Kar-Bud-u” Regionalny Częstochow-
ski Klaster Budownictwa i Infrastruktury „Budosfera”

(podmiot „pobłogosławiony” przez miejskie władze). 
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że od pewnego 
momentu obie strony postępowania kompletnie przesta-
ły przejmować się pozorami – korespondencja ARR do 
„Promenady ...” kierowana jest na ul. Traugutta (czyli 
do nowego biura „Kar-bud-u”)”

Autor tekstu bezpodstawnie zarzuca prezesowi ARR 
Marcinowi Kozakowi kłamstwo. Przed rozpoczęciem 
postępowania ani Promenada Częstochowska sp.z o.o. 
jak i Stowarzyszenie LITWA,

nie miały żadnych relacji z ARR. Ponadto Firma Kar-
-Bud nie brała jako strona udziału w prowadzonym przez 
ARR postępowaniu. Kierowanie przez ARR korespon-
dencji w sprawie pod  ul.Traugutta stanowi wyłącznie 
wynik wskazania tego właśnie adresu przez Promenadę 
Częstochowską sp. z o. o., a nie wynik sugerowanych 
przez autora powiązań. Takie wskazanie adresu jest dla 
ARR wiążące, tak samo jak wiążące jest wskazanie do-
wolnego adresu przez każdego innego kontrahenta.

IV.
„Oczywiście finał całej sprawy okazał się łatwy do 

przewidzenia. W wyniku wytężonego „dialogu” finalnie 
wpłynęła do Agencji Rozwoju Regionalnego w grudniu 
2013 r. tylko jedna oferta ostateczna – złożona przez 
„Promenadę Częstochowską”  właśnie. Rzecz jasna 
oferta została zaakceptowana – i drzwi  do założenia no-
wej spółki, powstałej po to, by wyposażyć ją na starcie w 
nieruchomość przy Alei 49, zostały szeroko otwarte. (…)

Klamka zapadła w lutym 2014 r. - wtedy to „Agen-
cja Rozwoju Regionalnego” wspólnie z „Promenadą 
Częstochowską”  utworzyły formalnie spółkę-córkę o ro-
boczej nazwie „Promenada Investment”. Aktualnie trwa 
proces rejestracji nowego podmiotu w Krajowym Reje-
strze Sądowym. ARR posiada w nowopowstałej spółce 
całe 15%  udziałów (odpowiadające, jak przypuszczam, 
wartości wniesionej aportem nieruchomości), jak rów-
nież prawo do desygnowania jednego wskazanego przez 
siebie członka zarządu. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, 
że został nim kolejny „as” z talii Krzysztofa Matyjasz-
czyka, były prezes innej miejskiej spółki ZGM TBS Le-
szek Baryła, który jakiś czas temu odszedł z ZGM-U w 
tajemniczych okolicznościach (lokalna „Gazeta Wybor-
cza pisała w sierpniu 2012 r. o tym, iż jedna z pracownic 
spółki zgłosiła do prezydenta Matyjaszczyka fakt seksu-
alnego molestowania przez prezesa Baryłę i nadużycia 
finansowe w spółce). Jak widać, ex-prezes został właśnie 
nagrodzony za swoje „dokonania” ...”

Nowa spółka nie została wyposażona ze strony ARR 
w nieruchomość przy Alei NMP 49, ani na etapie powo-
ływania nowej spółki, ani też na obecnym etapie współ-
pracy pomiędzy stronami. Nieruchomość wciąż pozosta-
je własnością ARR w Częstochowie S.A.

Autor bezpodstawnie sugeruje, że cały proces był góry 
ukartowany tak, aby wybrać „Promenadę Częstochow-
ską”. Tymczasem udział w postępowaniu prowadzonym 
przez ARR mógł wziąć udział każdy zainteresowany 
podmiot. Ogłoszenie o zamierzonym postępowaniu uka-
zało się w prasie ogólnopolskiej i Biuletynie Informacji 
Publicznej ARR. Akceptacja złożonej oferty wynika wy-
łącznie ze spełnienia przez oferenta wymagań postawio-
nych przez ARR, w tym dotyczących zagwarantowania, 
że nieruchomość nie zostanie przeznaczona na dyskont 
spożywczy, inwestycja będzie służyć rewitalizacji zde-
gradowanego obszaru miejskiego, a sprzedaż nierucho-
mości przez ARR na rzecz spółki celowej nastąpi za cenę 
znacząco przewyższającą jej wartość ustaloną przez bie-
głego rzeczoznawcę majątkowego. Ponadto zgodnie z 
warunkami umowy członkowie zarządu spółki celkowej 
nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji. 
Powołanie do zarządu tej spółki już z samego założenia 
nie może stanowić „nagrody”.

 Nazwa utworzonej spółki została błędnie podana, 
brzmi ona „Promenada Development  sp.z o.o.”

V.
Chciałbym zwrócić na jeszcze jeden zadziwiający 

aspekt całej sprawy – przez wiele lat w czasach prezyden-
tury Tadeusza Wrony niewielka spółka, jaką  jest przecież 
Agencja Rozwoju Regionalnego, była zarządzana przez 
jednoosobowy zarząd w osobie Barbary Muchalskiej, 
powszechnie uważanej za jednego z najbardziej spraw-
nych częstochowskich menedżerów. Za prezydentury 
Krzysztofa Matyjaszczyka zarząd spółki rozrósł się do 
trzech osób,starannie skompletowanych według klucza 
światopoglądowego”.

Liczba członków zarządu ARR zwiększyła się z jednej 
osoby do trzech osób w czasie pełnienia funkcji komisa-
rza Miasta Częstochowy przez  Pana Piotra Kurpiosa, a 
nie w okresie prezydentury Krzysztofa Matyjaszczyka.

VI..
„Warto też nadmienić, że zarząd Agencji Rozwoju 

Regionalnego uznał, iż taki drobiazg  jak zawiązanie 
miesiąc temu spółki-córki i wniesienie do niej aportem 
działki o wartości 2 milionów złotych nie jest na tyle istot-
ną informacją, żeby zawracać tym głowę np. mediom lub 
publikować o tym  informację na swojej stronie interne-
towej bądź w BIP-ie. Ostatni wpis w BIP-ie spółki  w za-
kładce „Aleja 49” pochodzi sprzed 2 miesięcy ...”

ARR nigdy nie wnosiła w/w nieruchomości do jakiej-
kolwiek spółki, w tym do tzw. spółki córki.

Ponadto ARR nie miała i nie ma takiego zamiaru. 
Przyjęty model prawny przewiduje sprzedaż  nierucho-
mości za cenę znacząco przewyższającą wycenę sporzą-
dzoną przez  rzeczoznawcę majątkowego.

VII.
„Faktem jest jednak, że regulamin całego postępo-

wania daje nieograniczone jednoosobowe możliwości 
decydowania „kierownikowi ARR”, czyli Marcinowi 
Kozakowi lub osobom przez niego wskazanym.”

Prezes Zarządu ARR  w Częstochowie S.A. nie po-
siada prawnych kompetencji do jednoosobowego de-
cydowania w tej sprawie i wszelkich innych sprawach 
dotyczących ARR.

Tak jest:
1.Właściciel:
Gmina Miasto Częstochowa 
- tryb bezprzetargowy – aport art. 37 ust. 2 pkt. 7 usta-

wy o gospodarce nieruchomościami
2.Właściciel:
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Częstocho-

wie (miejska spółka)
- bezprzetargowy tryb „dialog” (warunki wymyślone 

na potrzeby postępowania – reguluje Kodeks Cywilny)
3.Właściciel:
„Promenada Development” - spółka celowa, miesza-

na z przewagą kapitału prywatnego 85%
-zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami po zrealizowa-

niu inwestycji Agencja Rozwoju Regionalnego wycho-
dzi w całości ze spółki

4.Właściciel:
„Promenada Częstochowska” sp. z o.o. - partner pry-

watny w spółce celowej 
- Prywatny partner sprzedaje działkę wraz ze zrealizo-

waną inwestycją, komu chce 
5.Właściciel 2
Np. sieć supermarketów

STRATY:
Dochód Gminy Miasto Częstochowa = 0zł
Dochód Agencji Rozwoju Regionalnego nie przekro-

czy wartości ustalonej przez rzeczoznawcę
Wpływ pieniędzy do ARR – 2-3 lata po zawarciu 

spółki (dopiero w momencie jej rozwiązania)
Przedstawiony schemat  i podsumowanie w tabeli po-

daje nieprawdę:
Zastosowany tryb wyboru Inwestora pozostaje zgod-

ny z obowiązującymi przepisami.
W zamian za wniesienie aportu do ARR Gmina Mia-

sta Częstochowa objęła akcje o wartości nominalnej od-
powiadającej wycenie nieruchomości dokonanej przez 
rzeczoznawcę majątkowego, poza tym jest jedynym 
akcjonariuszem  ARR.

Nieruchomość ma zostać przeniesiona do spółki ce-
lowej w drodze sprzedaży, za ceną 3.198.000 zł  netto, 
tj. znacząco wyższą niż wartość wyceny ustalonej przez 
rzeczoznawcę.

Wpływ ze sprzedaży nieruchomości ma nastąpić 
równolegle z transakcją przenoszącą własność nieru-
chomości.

R E K L A M A

Odpowiedź ARR
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MIGALSKI

09.05.2014, 18:00
Aula Wydziału Nauk Społecznych Akademii Jana Długosza,

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

ORGANIZATOR

www.zmieleni.pl

WSTĘP
WOLNY!

ZACZYNAMY OD CZĘSTOCHOWY
ODBIJAMY POLSKĘ!ODBIJA

ZAPROSZENI GOŚCIE
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RUCH WOLNOŚCI
ZAPRASZA!

Niech nasze Wartości staną się Twoimi
Kodeks Wartości Ruchu Wolności w Częstochowie:

1. Zbiór wartości uniwersalnych - perspektywa ogólna, krajowa.
a. uznanie wolności obywatelskich za fundament budowania ładu społecznego,
b. uznanie zasady, że jednostka jest zawsze w stanie lepiej gospodarować swoją 

własnością od państwa czy samorządu,
c. zrównoważony budżet jako fundament zdrowych finansów publicznych,
d. redukcja wydatków administracyjnych do niezbędnego minimum,
e. prymat prawa i interesu krajowego nad unijnym,
f. pozostawienie złotego polskiego jako środka płatniczego na terenie RP,
g. uznanie tradycyjnej rodziny za podstawowe środowisko jakie tworzy najlepsze 

warunki do wychowania kolejnych pokoleń,
h. uznanie wartości chrześcijańskich za fundament ładu moralnego,
i. szacunek dla wartości patriotycznych i narodowych, dla tradycji i dorobku 

kulturalnego i materialnego Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Cele lokalne, samorządowe.
a. Systematyczna redukcja deficytu w budżecie miasta poprzez:
- redukcję wydatków bieżących przy jednoczesnym utrzymaniu lub podnoszeniu 

niezbędnych wydatków majątkowych służących ogółowi obywateli miasta,
- racjonalizację zatrudnienia we wszelkich agendach i innych instytucjach zależnych 

od urzędu miasta,
- redukcję zbędnych komórek organizacyjnych wewnątrz urzędu,
- redukcję ilości komisji i zbędnych funkcji w Radzie Miasta.
b. uznanie zasady, że wydatki winny służyć ogółowi obywateli a nie mocnym grupom 

wpływu, korporacjom, związkom itp.,
c. wycofywanie się miasta ze Spółek i instytucji, które efektywniej mogą prowadzić 

obywatele,
d. w ramach obowiązującego prawa krajowego dążenie do zrównania w prawach i 

dotacjach podmiotów prywatnych i publicznych,
e. stworzenie ściśle przestrzeganych przez kolejne kadencje i lata strategicznych 

planów rozwoju miasta w tym: – Wieloletniego Planu Inwestycyjnego – systemu 
komunikacji i w innych, najważniejszych dla rozwoju miasta obszarach,

f. optymalizacja ilości planów zagospodarowania przestrzennego, bez zbędnego 
przerostu szczegółowych regulacji,

g. ograniczenie do niezbędnego minimum ilości bieżących uchwał i regulacji,
h. partnerstwo publiczno- prywatne jako skuteczny sposób realizacji istotnych celów 

publicznych.

Pod tym hasłem liderzy pięciu ugrupowań prawicowych zapraszają na spotkanie do 
Częstochowy. Liderzy pięciu ugrupowań prawicowych:

- Janusz Korwin-Mikke (Kongres Nowej Prawicy)
- Marek Migalski (Polska Razem  Jarosława Gowina)
- Przemysław Wipler (Republikanie)
- Artur Zawisza (Ruch Narodowy)
- Paweł Kukiz (zmieleni.pl)

zapraszają na spotkanie z mieszkańcami Częstochowy. 
Organizator wydarzenia, Stowarzyszenie Ruch Wolności to lokalne porozumienie 

partii i ugrupowań prawicowych, które zamierza wystawić listy zjednoczonej prawicy w 
nadchodzących wyborach samorządowych. Ruch ma także na celu zapoczątkowanie 
szerokiego porozumienia prawicy w całym kraju.

Spotkanie odbędzie się 9 maja 2014 o godzinie 18:00 
na Auli Wydziału Nauk Społecznych Akademii Jana 

Długosza (Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4).

„Odbijamy Polskę – Zaczynamy od Częstochowy!”

Zapraszamy na Naszą Konwencję! 
9-go maja chcemy rozpocząć nasz marsz po nową, lepszą Polskę. 

Zaczynamy od naszego Miasta - Częstochowy. Bo czy można znaleźć 
lepsze miasto na rozpoczęcie odnowy Ojczyzny? 

Ruch Wolności w Częstochowie od niemal 3 lat pracuje nad 
porozumieniem prawicowych i wolnościowych ugrupowań o zasięgu 
lokalnym i ogólnopolskim. Tworzymy porozumienie samorządowe. 
To co nas łączy spisaliśmy w Kodeksie Wartości: konserwatywnym 

w sferze duchowej, wolnościowym w obszarze gospodarczym. 
Zapraszamy wszystkich podzielających nasze poglądy 

do współpracy!

Marsz po lepszą Polskę
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SERWIS KOMPUTEROWY

516-452-138

Wymiana matryc LCD / LED
Gniazda zasilania, USB

Czyszczenie laptopów
Naprawa płyt głównych

Reballing / wymiana układów BGA

SKUP  SPRZEDAŻ  NAPRAWA 

Sobieskiego 13
Częstochowa



I Ty zostań 
strażakiem

Zgodnie z tradycją, w maju do remizy Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Hucie Starej A zawitały 
dzieci w wieki szkolnym. Organizatorom przy-
świeca cel przybliżenia najmłodszym życia straża-
ka i zachęcania dzieci do dołączenia w przyszłości 
do jednostki pożarniczej.  – Cieszymy się, że po 
raz kolejny możemy się wspólnie spotkać i poka-
zać Wam nasi mali pomocnicy, jak wygląda nasza 
remiza i co na co dzień robimy dla mieszkańców 
– tak powitał gości  naczelnik Sławomir Minkina.

Każde dziecko mogło przymierzyć hełm czy 

kurtkę strażaka. Krzysztof Brzozowski ubrany w 
mundur bojowy pokazał, jakie wyposażanie zabie-
rają ze sobą strażacy do akcji, gdy muszą walczyć 
z ogniem. Krzysztof Woźniak natomiast pokazał, 
w jakim stroju można spotkać strażaka, gdy dosta-
nie wezwanie do uciążliwych owadów np. pszczół 
czy szerszeni.

Najwięcej frajdy sprawił dzieciom pokaz umie-
jętności ratowniczych, kiedy najmłodsi mogli 
poczuć się jak osoby poszkodowane i skorzystać 
z pierwszej przedmedycznej pomocy oraz możli-
wość sprawdzenia się jako strażak przy gaszeniu 
płonącego ogniska. 

Dużą atrakcją dla małych gości była możliwość 
przejażdżki po Hucie Starej A wozem strażackim 
na sygnale, oczywiście w stroju strażaka.

red.
Foto: Robert Chądzyński
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Organizatorzy zapewniają przejazd na koncert do Garnka.
Autokar w dniu 11 maja odjedzie o godz. 16.45 sprzed budynku 

Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13 a.
Całkowity koszt przejazdu wynosi 5 zł.

Ponad 4 tony makulatury, 1,4 tony elektrośmieci 
oraz 900 kg szkła zgromadzono podczas „Zbiórki 
surowców wtórnych”, która odbyła się w ubiegły 
weekend w Centrum Handlowym Auchan Często-
chowa. W zamian za dostarczone surowce wtórne, 
rozdano 850 sadzonek roślin. Rekordzista przyniósł 
aż 1,8 tony makulatury i za wygraną w konkursie 
otrzymał nagrodę główną – rower miejski. Towa-
rzyszący akcji konkurs dla uczniów na Ekoplakat 
wygrała uczennica Gimnazjum im. K.K. Baczyń-
skiego w Poczesnej. Akcje ekologiczne, podczas 
których zbierane są surowce wtórne, odbywają się 
w Centrum Handlowym Auchan Częstochowa od 
kilku lat i spotykają się z dużym odzewem miesz-
kańców regionu.

„Możemy śmiało przyznać, że tegoroczna 
„Zbiórka surowców wtórnych” zakończyła się 
sukcesem. Liczba kilogramów surowców wtór-
nych, które zebraliśmy podczas ekologicznego 
weekendu, świadczy o tym, jak dla mieszkańców 
Częstochowy i okolic ważna jest troska o środowi-

sko naturalne. Dziękujemy wszystkim za udział w 
naszej akcji i gratulujemy zwycięzcom konkursów 
połączonych z akcją”  – mówi Aleksandra Rzońca, 
menedżer Centrum Handlowego Auchan Często-
chowa. 

Rower miejski, główną nagrodę w konkursie, 
otrzymał pan Daniel z Blachowni za zebranie aż 
1,8 tony makulatury.

W trakcie ekologicznego weekendu nie zabrakło 
atrakcji dla najmłodszych. Dzieci brały udział w 
grach i zabawach o tematyce ekologicznej, podczas 
których dowiedziały się, w jaki sposób prawidło-
wo segregować odpady, oszczędzać wodę i energię 
elektryczną oraz jak codziennie dbać o środowisko 
naturalne. W sobotę, podczas warsztatów plastycz-
nych nauczyły się wykonywać ozdoby i biżuterię z 
naturalnych surowców, a także samodzielnie ozda-
biały ekologiczne torby. Z kolei w niedzielę dzieci 
uczestniczyły w spotkaniu w ramach ogólnopol-
skiej kampanii edukacyjnej „Ekoodpowiedzialni”.

red.

Zbiórka surowców 
wtórnych w Auchan
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26 kwietnia na Jasnej Górze odbyła się „II Ogól-
nopolska Pielgrzymka Wędkarzy”, którą wraz Klasz-
torem OO. Paulinów na Jasnej Górze zorganizował 
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Często-
chowie. Mszę Świętą w Bazylice Jasnogórskiej od-
prawił o. Ryszard Bortkiewicz, definitor generalny 
Zakonu Paulinów. W konsekracji mszy, pomagali mu 

Księża (oczywiście wędkarze), którzy przybyli z węd-
karzami z różnych stron Polski: ks. Krzysztof Szary, fi-
lipin z Bytowa i ks. Grzegorz Stanula z Krzepic. Przed 
ołtarzem ustawiły się Poczty Sztandarowe kół węd-
karskich z: Bytowa, Bełchatowa i Częstochowskiego 
Wodnika oraz Poczty Okręgów PZW z Słupska i Czę-
stochowy. Zaproszenie na Pielgrzymkę przyjął Dio-

nizy Ziemiecki, prezes Zarządu Głównego Polskiego 
Związku Wędkarskiego, który w imieniu wszystkich 
wędkarzy odczytał Modlitwę Wiernych. Gdy zakoń-
czyły się oficjalne uroczystości zainteresowana grupa 
uczestników spotkała się w auli Przeora Kordeckiego, 
by ustalić przyszłoroczną III Pielgrzymkę Wędkarzy. 
Wspólnie ustalono, że jej organizatorem będzie Koło 
PZW „Górnik” z Bełchatowa oczywiście mając do po-
mocy Okręg Częstochowski. 

Podziękowano za pomoc w organizacji pomysło-
dawcom I Pielgrzymki Panom: Mariuszowi Tokarzo-
wi Komendantowi Straży Jasnogórskiej i Pawłowi 
Wasikowi artyście malarzowi związanemu z Jasną 

Górą. Oni natomiast podziękowali za przybycie i za-
prosili wszystkich na przyszły rok. Pan Paweł wręczył 
ks. Krzysztofowi Szaremu własnoręcznie namalowa-
ny obraz Jana Pawła II. Ks. Krzysztof otrzymał ten 
upominek za to, że zaangażował się dzień wcześniej 
w przedstawienie Pocztów Wędkarskich podczas 
Apelu Jasnogórskiego. Dzięki transmisji telewizyjnej 
cała Polska dowiedziała się o „II Ogólnopolskiej Piel-
grzymce Wędkarzy”. 

Na koniec wszyscy uczestnicy otrzymali znaczki 
upamiętniające pielgrzymkę.

Tekst i zdjęcia: Robert Amborski 

26 kwietnia na Jasnej Górze odbyła się „II Ogól- Księża (oczywiście wędkarze), którzy przybyli z węd-

II Pielgrzymka wędkarzy 
na Jasną Górę
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Po dwóch porażkach na początek sezonu 2014, Lwy w końcu wy-
grywają. Żużlowcy KantorOnline Włókniarza bardzo pewnie poko-
nali Renault Zdunek Wybrzeże Gdańsk 56 – 34.

Inauguracja sezonu 2014 w wykonaniu GKS-u zaimponowała wszyst-
kim. Skazywane na pożarcie Wybrzeże pokonało dream-team z Torunia. 
Wielu ekspertów i kibiców zakładało zatem mecz na styku typując niewiel-
ką wygraną GKS-u. Stało się jednak inaczej bowiem po raz pierwszy w tym 
sezonie zespół KantorOnline Włókniarz wystartował w pełnym składzie. Do 
zespołu po kontuzjach powrócili Michael Jepsen Jensen i kapitan drużyny 
Grigorij Łaguta co najwyraźniej zmobilizowało pozostałych zawodników. 
Pierwsze punkty w sezonie Lwy zdobyły w wielkim stylu pokonując na wy-
jeździe gdańskie Wybrzeże aż dwudziestoma dwoma punktami. 

Biało-zieloni na prowadzenie wyszli po trzeciej gonitwie, w której 
wygrali podwójnie i od tego momentu już tylko powiększali przewagę 
nad rywalami. Sporo nerwowości wprowadził bieg czwarty w którym aż 
trzykrotnie taśma maszyny startowej nierówno szła do góry. Po długich 
zabiegach serwisowych bieg ostatecznie udało się rozegrać, ale problem 
powrócił przed kolejną gonitwą, co spowodowało opóźnienie całych za-
wodów o kilkadziesiąt minut. Ta przerwa źle wpłynęła na gospodarzy, 
którzy w kolejnych dwóch gonitwach stracili następne sześć oczek do 
Lwów. Szczególnie ważne było zwycięstwo w biegu siódmym, w którym 
para Czaja – Łaguta pokonała Mroczkę i jadącego jako rezerwa taktyczna 
Pieszczka. Na szczególną pochwałę zasługuje właśnie dyspozycja juniora 
Włókniarza. Po słabszych, niż można by oczekiwać, spotkaniach Czaja 
najwyraźniej wreszcie zaczyna się dogadywać ze sprzętem. Na drugim 
końcu skali znajdował się Krystian Pieszczek. Jeden z najlepszych mło-
dzieżowców w kraju miał za sobą 1400 kilometrów podróży z Terenza-
no gdzie walczył o awans do finału Indywidualnych Mistrzostw Świata 
Juniorów, co wyraźnie wpłynęło na jego słabszą dyspozycję. Najlepszym 
tego przykładem jest bieg ósmy w którym przez trzy okrążenia Pieszczek 
w parze z Madsenem prowadzili podwójnie, jednak młody zawodnik z 
Gdańska nie wytrzymał kondycyjnie i najpierw stracił dwie pozycje, a na-
stępnie zjechał na murawę. 

Włókniarz już w dwunastej gonitwie dnia zapewnił sobie zwycię-
stwo. Na szczególne wyróżnienie zasługuje postawa Kildemanda, 
który wywalczył swój pierwszy pełny komplet w Enea Ekstralidze. 
Nietety kolejne słabe zawody pojechał Rune Holta, a meczu w Gdań-
sku do udanych nie zaliczy także Rafał Malczewski. Reszta zespołu 
pojechała natomiast na miarę oczekiwań kibiców. Okazja do podzię-
kowania zawodnikom za imponującą wygraną na wyjeździe nadaży 
się już w sobotę. O godzinie 19:00 na SGP Arenie Częstochowa Kan-
torOnline Włókniarz Częstochowa podejmie Betard Spartę Wrocław. 
                                                                                                                       Dk

Renault Zdunek Wybrzeże Gdańsk - 34
9. Artur Mroczka - 9+1 (2,1,1,2,2*,1)
10. Marcel Szymko - 0 (0,-,-,-)

11. Renat Gafurow - 2+1 (d,1*,1,u)
12. Thomas H. Jonasson - 8 (1,2,0,2,3,0)
13. Leon Madsen - 8+1 (1*,2,3,0,2)
14. Dominik Kossakowski - 2 (1,0,1)
15. Krystian Pieszczek - 5 (3,2,d,d,w)

KantorOnline Włókniarz Częstochowa - 56
1. Grzegorz Walasek - 12+1 (3,3,1,3,2*)
2. Rune Holta - 5 (1,0,2,1,1)
3. Peter Kildemand - 15 (3,3,3,3,3)
4. Michael Jepsen Jensen - 5+2 (2*,1,2*,0)
5. Grigorij Łaguta - 8+1 (3,2*,3,-)
6. Artur Czaja - 11+1 (2,3,2*,1,3)
7. Rafał Malczewski - 0 (w,0,0)

Bieg po biegu: 
1. (63,87) Walasek, Mroczka, Holta, Szymko 2:4
2. (63,72) Pieszczek, Czaja, Kossakowski, Malczewski (w/u) 4:2 (6:6)
3. (63,57) Kildemand, Jepsen Jensen, Jonasson, Gafurow (d/start 1:5 
(7:11)
4. (63,21) Łaguta, Pieszczek, Madsen, Malczewski 3:3 (10:14)
5. (63,16) Walasek, Jonasson, Gafurow, Holta 3:3 (13:17)
6. (62,72) Kildemand, Madsen, Jensen, Kossakowski 2:4 (15:21)
7. (63,56) Czaja, Łaguta, Mroczka, Pieszczek (d4) 1:5 (16:26)
8. (64,44) Madsen, Holta, Walasek, Pieszczek (d4) 3:3 (19:29)
9. (62,72) Kildemand, Jensen, Mroczka, Jonasson 1:5 (20:34)
10. (63,75) Łaguta, Jonasson, Gafurow, Malczewski 3:3 (23:37)
11. (63,00) Kildemand, Mroczka, Holta, Madsen 2:4 (25:41)
12. (65,10) Walasek, Czaja, Kossakowski, Gafurow (u3) 1:5 (26:46)
13. (63,75) Jonasson, Mroczka, Czaja, Jensen 5:1 (31:47)
14. (64,54) Czaja, Madsen, Holta, Pieszczek (w/u) 2:4 (33:51)
15. (63,31) Kildemand, Walasek, Mroczka, Jonasson 1:5 (34:56)

Nietypowo, bo w najbliższą sobotę rozpocznie się czwarta 
kolejka Enea Ekstraligi. KantorOnline Włókniarz Często-
chowa podejmie Betard Spartę Wrocław. Znane są już awi-
zowane składy na to spotaknie.

Żużlowe emocje w sobotę
Po raz pierwszy na SGP Arenie motocykle zaryczą w ramach 

ligowych zmagań już w sobotę. To nowość od tego sezonu, któ-
ra została wprowadzona na życzenie telewizji, dzięki czemu 
podczas weekendu kibice mogą podziwiać na ekranach aż trzy 
z czterech meczy w kolejce. Termin niestety koliduje z rozgry-
wanymi w tym samym czasie Speedway Best Pairs, które rozpo-
czynają się również o 19:00.

Lwy po raz pierwszy w tym sezonie zaprezentują się na SGP 
Arenie w pełnym składzie. W bardzo dobrej dyspozycji po kon-
tuzji powrócił Grigorij Łaguta. Natomiast Michael Jepsen Jen-
sen nadal odczuwa skutki urazu, którego nabawił się podczas 
sparingu, ale na sobotnie spotkanie powinien być już w pełni sił. 
Zawodnicy po raz kolejny podkreślają jak ważny jest dla nich 
ósmy zawodnik czyli kibice. Początek zmagań na SGP Arenie 
zaplanowano na godzinę 19:00.

Tymczasem zawodnicy mieli okazję zaprezentować się w li-
dze szwedzkiej, która wystartowała we wtorek. Biało-zieloni 
pojechali w kratkę. Z bardzo dobrej strony zaprezentowali się 
Łaguta, zdobywając w czterech startach dziesięć punktów oraz 
Kildemad, który wywalczył dziewięć punktów i trzy bonusy w 
pięciu startach. Słabe zawody zaliczył natomiast Grzegorz Wa-
lasek i Rune Holta. Pierwszy w czterech wyścigach zgromadził 
tylko trzy oczka, a drugi pięć punktów w pięciu startach. Ze 
startu w Elitserien zrezygnował Michael Jepsen Jensen, który 
postanowił porządnie przygotować się na sobotni mecz Lwów. 
Spośród sobotnich rywali KantorOnline Włókniarza w lidze 
szwedzkiej startowali Tai Woffinden i Troy Batchelor. Aktualny 
Mistrz Świata wywalczył w pięciu startach dziesięć oczek, czyli 
tyle samo co Batchelor w sześciu wyścigach. 

Betard Sparta Wrocław
1. Tai Woffinden
2. Jurica Pavlic
3. Tomasz Jędrzejak
4. Troy Batchelor
5. Maciej Janowski
6. Patryk Dolny

KantorOnline Włókniarz Częstochowa
9. Grzegorz Walasek
10. Rune Holta
11. Peter Kildemand
12. Michael Jepsen Jensen
13. Grigorij Łaguta
14.
15. Artur Czaja

Pierwsze zwycięstwo w wielkim stylu
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M Drużyna M Bon Pkt Z R P +/-

1 Unia Tarnów 3 0 6 3 0 0 +68

2 SPAR Falubaz 3 0 4 2 0 1 +22

3 Stal Gorzów 3 0 4 2 0 1 +6

4 Fogo Unia Leszno 3 0 3 1 1 1 -10

5 Włókniarz Częstochowa 3 0 2 1 0 2 -2

6 Wybrzeże Gdańsk 3 0 2 1 0 2 -56

7 Betard Sparta 3 0 1 0 1 2 -40

8 Unibax Toruń 3 0 -6 1 0 2 +12
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Moc i ręcznik
Odbywająca się właśnie w Polsce polityczna impre-

za propagandowo – rozrywkowa pod tytułem kampa-
nia wyborcza do Parlamentu Europejskiego znakomi-
cie wpisuje się, choć raczej przypadkowo, w światowe 
obchody dwóch ważnych dla wielu pokoleń wydarzeń. 
Wydarzeń fi lmowo - literackich, w dodatku z gatun-
ku science fi ction. Pierwsze z wydarzeń już za nami, 
drugie przed. Pierwsze trwało od 3 do 5 maja i były to 
Światowe Dni „Gwiezdnych Wojen”, drugie - to Dzień 
Ręcznika (Towel Day), przypadające na 25 maja, czyli 
dokładnie na ostatni dzień wyborów do Europarlamen-
tu. Wyborów, które odbywają się w tym roku, jak wia-
domo, od 22 do 25 maja (w Wielkiej Brytanii – 22, w 
Polsce – 25).  

O „Gwiezdnych Wojnach” można mówić w nie-
skończoność, bo to nie tylko fenomen fi lmowy, kultu-
ralno – kulturowy, społeczny, socjologiczny, psycholo-
giczny i jaki tam jeszcze chcecie, ale także sposób na 
życie, o czym miałem okazję przekonać się w ciągu 
kilku minionych, majowych dni. Do Legolandu, gdzie 
pracuję, po raz kolejny zjechało bowiem około 200 
osób z całego świata, kompletnie wyposażonych w 
identyczne jak w fi lmie stroje. Codziennie widywałem 
więc i Dartha Vadera, i Hana Solo, i księżniczkę Leię, i 
Chewbaccę, i Obi Wan Kenobiego i wielu innych ryce-
rzy Jedi, o różnych regularnych, na biało i czarno ubra-
nych, wojownikach nie wspominając. Mają ci ludzie 
zarówno fantastyczne, kosztowne stroje, imponujący 
ekwipunek, jak i godną pozazdroszczenia pasję, którą 
demonstrują na całym świecie organizując dla fanów 
„Gwiezdnych Wojen” najróżniejsze zloty, spotkania, 
pokazy, imprezy okolicznościowe. I z tego się, nawia-
sem mówiąc, utrzymują. 

Rzecz  jasna ten fi lmowy fenomen musiał spotkać 
się z polityką i było to, trzeba przyznać, spotkanie za-
skakujące. 4 maja 1979 roku urząd premiera Wielkiej 
Brytanii i okolic objęła Margaret Thatcher. Z tej okazji 
Konserwatyści, którym przewodziła, zamieścili na ła-
mach The London Evening News gratulujące sukcesu 
w wyborach ogłoszenie o treści: "May the Fourth Be 
with You, Maggie. Congratulations." Po angielsku 

“May the Fourth Be with You”, czyli: „Niech czwar-
ty maja będzie z tobą”, brzmi tak samo jak „May the 
Force Be with You”, czyli „Niech Moc Będzie z Tobą” 
– co jest jedną z kluczowych kwestii w „Gwiezdnych 
Wojnach”. 

Odbywająca się właśnie w Polsce kampania wy-
borcza nawiązuje do kultowego fi lmu w sposób, 
rzekłbym, najwłaściwszy, bo dotyka sedna sprawy, 
czyli samego tytułu. Gdzie nie spojrzeć – wszędzie 
prawdziwe gwiezdne wojny, bo do Parlamentu Euro-
pejskiego gwiazdy pchają się drzwiami i oknami i aż 
strach pomyśleć co się stanie, jeśli te wszystkie gwiaz-
dy i gwiazdki do Brukseli się załapią. Wiele dla Polski 
nie zdziałają, ale wesoło będzie na pewno. Nawiasem 
mówiąc kampania wyborcza na Wyspach jest zupeł-
nie niezauważalna, a jeśli już się coś o niej mówi, to 
raczej żartobliwie, zastanawiając się na przykład czy 
szanse na mandat mają przedstawiciele takich ugru-
powań jak Partia Dobrego Traktowania Zwierząt czy 
Partia NO2EU – Yes To Workers’ Rights, czyli Nie dla 
Unii Europejskiej – Tak Dla Praw Pracowników. Pora 
wspomnieć o drugim dniu szczególnym, który wypada 
akurat w wyborczą niedzielę, 25 maja. Będzie to ob-
chodzony, także na całym świecie, Dzień Ręcznika, dla 
upamiętnienia fenomenalnego pisarza angielskiego Do-
uglasa Adamsa, autora kultowej powieści „Przewodnik 
po galaktyce dla autostopowiczów” (The Hitchhiker’s 
Guide To the Galaxy), w Polsce znanej pod tytułem 
„Autostopem przez Galaktykę”. W tej „pięciotomowej 
trylogii”, jak określał ją autor, ręcznik jest rekwizytem 
zasadniczym, a jego niezliczone przydatne możliwości 
opisuje Adams z właściwym sobie absurdalnym humo-
rem (Adams pisał skecze dla Monty Pythona, co chyba 
wszystko wyjaśnia). O dwóch, wziętych z powieści 
możliwościach posłużenia się ręcznikiem, w aspekcie 
kampanii wyborczej w Polsce, trzeba  wspomnieć. Naj-
pierw więc warto przed głosowaniem zastosować ręcz-
nik jako zimny kompres na być może przegrzewające 
się głowy. Później, jeśli nie zrobimy tego, o czym przed 
chwilą była mowa, ręcznik trzeba będzie zastosować 
jako coś w rodzaju kaptura skrzętnie zasłaniającego nas 
przed światem. Z powodów raczej oczywistych. 

Niech moc będzie z wami! I ręcznik. 
Andrzej Kawka

 Majowy weekend 
Najgorszym dniem majowego weekendu był jego 
początek czyli 30 kwietnia 2014r. W tym dniu do-
szło do dwóch wypadków drogowych, w których 
zostały ranne trzy osoby oraz odnotowano 50 koli-
zji drogowych. Liczba tego rodzaju zdarzeń drogo-
wych jest   mniejsza niż w 2013 roku, gdyż w tym 
czasie odnotowano 64 kolizje drogowe. Policjanci 
zatrzymali  12 kierowców pod wpływem alkoholu 
oraz będących w stanie nietrzeźwości. To o poło-
wę mniej niż w czasie majówki w 2013 roku, gdyż 
wtedy policjanci zatrzymali  26 kierowców " na 
podwójnym gazie ". Ukarano mandatami karnymi  
57 osób -  kierowców i pasażerów samochodów,  
którzy  nie korzystali z pasów bezpieczeństwa.
 Zarzuty dla organizatora pielgrzymki
Policjanci z Częstochowy zatrzymali 56 - letniego 
mężczyznę - organizatora pielgrzymki do Watyka-
nu. Zatrzymany usłyszał już zarzut oszustwa zwią-
zanego z organizacją wyjazdu. 
Osoby, które wyraziły chęć uczestnictwa w piel-
grzymce, wpłacały pieniądze - od 250 do 300 
złotych - za przejazd i pobyt na uroczystościach. 
Ustalenia śledczych wskazują, iż swój udział zade-
klarowało kilkaset osób.  Grupa ta dotarła do Czę-
stochowy, gdzie  na Jasnej Górze mieli pomodlić 
się przed wyjazdem. Po modlitwie, organizator 
miał zapewnić przejazd pociągiem do Rzymu. Jak 
się jednak okazało, transport ten nie był zorganizo-
wany, a pielgrzymom nie zapewniono także trans-
portu zastępczego w postaci autokarów. Wobec 
takiej sytuacji, około 50  pielgrzymów zrezygno-
wało z wyjazdu, a pozostała część  - około 150 - 
wyjechało dzięki pomocy innych osób i instytucji. 
 Zaginął częstochowianin
Komisariat I Policji w Częstochowie prowadzi po-
szukiwania za zaginionym mieszkańcem Często-
chowy Andrzejem Domagałą   lat 28. Jak ustalili 
mundurowi, mężczyzna był widziany  ostatni raz 
30 kwietnia 2014 roku około godziny 16.00. Od 
tego czasu nie skontaktował się z rodziną. Rysopis 
zaginionego - wzrost około 187cm, średniej budo-
wy ciała, włosy krótkie ciemny-blond, znaki szcze-
gólne tatuaże na górnej części kręgosłupa, prawej 
łopatce, oraz na prawej ręce (wizerunek kart do 
gry). Mężczyzna  był ubrany w bluzkę w serek, 
koloru ciemny granat, spodnie dżinsowe oraz pan-
tofle brązowe. Osoby, które  znają miejsce pobytu 
zaginionego lub posiadają informację w tym za-
kresie  proszone są o kontakt z Komisariatem I Po-
licji w Częstochowie  tel. 0-34 369-1151 lub 997.  
 Debata w Brzyszowie
Policjanci częstochowskiego wydziału ruchu dro-
gowego  wzięli udział w debacie społecznej zorga-
nizowanej w szkole podstawowej  w Brzyszowie. 
Tematem przewodnim było bezpieczeństwo dzieci 
na drodze w terenie wiejskim. Istotnym elementem 
spotkania było poruszenie problemów dotyczą-
cych niechronionych uczestników ruchu drogowe-
go oraz zachęcenie rodziców dzieci do współpracy 
na rzecz wspólnego bezpieczeństwa najmłodszych 
użytkowników dróg.  
 Pozostawienie dziecka na ulicy
Zarzut narażenia 2-letniego chłopczyka na nie-
bezpieczeństwo utraty życia i zdrowia usłyszała 
37-letnia kobieta. Pozostawiła syna w wózku pod 
kamienicą na ulicy Mielczarskiego w Częstocho-
wie. Płacz chłopczyka usłyszeli sąsiedzi, którzy 
powiadomili policję. Przez blisko dobę policjan-
ci ustalali, gdzie przebywa  matka chłopczyka. 
Kobieta została zatrzymana w domu znajomego. 
Była nietrzeźwa, badanie wykazało, iż ma około 
2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. 
Za narażenie dziecka na niebezpieczeństwo utraty 
życia i zdrowia, grozi jej do 5 lat więzienia. Śled-
czy wyjaśniają również, czy ojciec dziecka  swoim 
zachowaniem nie naraził życia syna. Ustalenia 
w tej sprawie trwają. O takiej "opiece" nad 
dzieckiem, zostanie także powiadomiony sąd 
rodzinny.
 Policjanci dla najmłodszych
Policjanci  z ruchu drogowego spotkali się z naj-
młodszymi pieszymi. I to właśnie im, mundurowi 
przekazywali wskazówki - jak bezpiecznie poru-
szać się po drogach. Podczas spotkania w przed-
szkolu w Rzerzęczycach, organizatorzy  rozdawali 
kamizelki odblaskowe ufundowane przez Urząd 
Gminy w Kłomnicach. Kamizelki  szczególnie 
będą przydatne podczas zorganizowanych  spa-
cerów i wycieczek, a o konieczności ich noszenia 
przypominali podczas pogadanki,  stróże prawa.

                                                    
                          przyszłościprzyszłościprzyszłościprzyszłościprzyszłości

MASZ PROBLEM? CHCESZ WIEDZIEĆ 
CO CIĘ CZEKA W NAJBLIŻSZEJ PRZYSZŁOŚCI? 
ZADAJ PYTANIE TAROCIŚCIE DARIUSZOWI. 

Pytanie wraz z imieniem i datą urodzenia prosimy kierować 
na adres mailowy: redakcja7dni@interia.pl

1. Chcę zapytać o najbliższą przyszłość - fi nanse - Maria 16.09.1953
Finanse w najbliższym czasie na tym samym poziomie. Karty nie poka-
zują wzrostu i strat. Inwestycja w mieszkanie.
2. Czy powinnam wrócić do męża? - Anna 20.04.1977
Powrót spowoduje konfl ikt rodzinny, w dalszej perspektywie zawiesze-
nie w związku, ciche dni.
3.Czy czeka mnie wyjazd zagraniczny w ciągu następnych 
kilku miesięcy? - Jolanta 16.07.1974
Czeka Cię wyjazd i możliwość dużego zarobku. Podczas wyjazdu kon-
fl ikt z prawem. Całość skończy się pomyślnie dla ciebie.

Pozdrawiam
Tarocista 

Dariusz

Kronika 
policyjna

5 klasyka po 5 zł

8  V

godz. 18.30 -  GRAND BUDAPEST HOTEL 

(USA/Niemcy 2014)

godz. 20.30 -  OH, BOY (Niemcy 2012)                                                                                                                                            

 

9  V

godz. 13.45 -  AMAZONIA. PRZYGODY 

MAŁPKI SAI (Brazylia/Francja 2013)

godz. 15.15 -  POWSTANIE WARSZAW-

SKIE (Polska 2014)

godz. 17.00 – SZUKAJĄC VIVIAN MAIER 

(USA 2013)

godz. 18.45 -  POWSTANIE WARSZAW-

SKIE (Polska 2014)

godz. 20.30 – SZUKAJĄC VIVIAN MAIER 

(USA 2013)

10  V

godz. 12.15 – HAIR (USA 1979)

godz. 14.30 – ANNIE HALL (USA 1977)

godz. 16.15 – POSTRZYŻYNY(Czechosło-

wacja 1980)

godz. 18.00 – ŚMIERĆ W WENECJI (Fran-

cja, Włochy 1972)

godz. 20.30 – OSTATNIE TANGO W PA-

RYŻU (Francja, Włochy 1972)

11  V

godz. 13.45  - AMAZONIA. PRZYGODY 

MAŁPKI SAI (Brazylia/Francja 2013)

godz. 15.15 -  POWSTANIE WARSZAW-

SKIE (Polska 2014)

godz. 17.00 – SZUKAJĄC VIVIAN MAIER 

(USA 2013)

godz. 18.45 -  POWSTANIE WARSZAW-

SKIE (Polska 2014)

godz. 20.30 – SZUKAJĄC VIVIAN MAIER 

(USA 2013)

12 - 15  V

godz. 15.15 - POWSTANIE WARSZAW-

SKIE (Polska 2014)

godz. 17.00 - SZUKAJĄC VIVIAN MAIER 

(USA 2013)

godz. 18.45 - POWSTANIE WARSZAW-

SKIE (Polska 2014)

godz. 20.30 - SZUKAJĄC VIVIAN MAIER 

(USA 2013) – 15 maja w Kinie Solo

Bilet normalny - 14 zł 

Bilet ulgowy - 12 zł  

Kino Seniora - 8 zł  

red.

25 LAT

Z gazetą 7dni 

1 wizyta z 10 %
 

rabatem




